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Najwy¿sza Izba Kontroli dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili siê
do zrealizowania celów tej kontroli. W szczególnoci podziêkowania te skierowane s¹ do:

l

uczestników panelu ekspertów  to ich wiedza i zaanga¿owanie
umo¿liwi³y powstanie pionierskiego opracowania, które powinno
przyczyniæ siê do podniesienia kultury obchodzenia siê z symbolami
pañstwowymi,

l

cz³onków Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych i
Administracji  za ¿yczliwe potraktowanie podjêtego przez NIK tematu
kontroli i podzielenie siê swoim dowiadczeniem na ten temat,

l

kierowników jednostek kontrolowanych - za wk³ad w opracowanie
zasad dobrej praktyki w u¿ywaniu symboli pañstwowych,

l

Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy  za zrozumienie znaczenia
podjêtego tematu kontroli i bardzo dobr¹ wspó³pracê,

l

osób, które licznie odpowiedzia³y na list Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli
dotycz¹cy naszych symboli pañstwowych i podzieli³y siê swoimi
refleksjami,

l

m³odzie¿y i nauczycieli Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr LXXIV
w Warszawie im. Kazimierza Pu³askiego oraz dzieci i nauczycieli
z Przedszkola Pañstwowego nr 390 w Warszawie  za umo¿liwienie
poznania wiedzy i pogl¹dów na ten temat najm³odszych mieszkañców
naszego kraju.
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1.
WPROWADZENIE
Pojêcie patriotyzmu 1/ kojarzy siê zwykle ze wznios³ymi i bohaterskimi czynami oraz ofiarami ponoszonymi
dla dobra ojczyzny. Wspó³czenie, w czasach braku bezporednich zagro¿eñ konfliktami zbrojnymi, patriotyzm nale¿y pojmowaæ szerzej i rozumieæ równie¿ jako elementarn¹ uczciwoæ wobec swojego pañstwa i
wspó³obywateli, wyra¿aj¹c¹ siê zarówno niepodejmowaniem dzia³añ na ich szkodê, jak i jednoznacznym
przeciwstawieniem siê m.in. takim zjawiskom jak korupcja, nadu¿ycia finansowe, niew³aciwe gospodarowanie mieniem publicznym. Kszta³towanie i umacnianie patriotyzmu jest wiêc jednym ze sposobów zapobiegania wystêpowaniu negatywnych zjawisk w ¿yciu publicznym. Istotn¹ rolê w kszta³towaniu postaw patriotycznych odgrywaj¹ symbole pañstwowe: Orze³ Bia³y, bia³o-czerwone barwy i Mazurek D¹browskiego.
W Polsce od 50-ciu lat obywatele mieli ograniczone prawo do u¿ywania symboli pañstwowych, a do
1985 r. za ich nieuprawnione u¿ycie grozi³a kara aresztu do roku i kara grzywny.
Symbole pañstwowe zwrócone zosta³y narodowi dopiero w kwietniu 2004 r., tj. po wejciu w ¿ycie
noweli ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiony zosta³ wtedy równie¿ Dzieñ
Flagi Pañstwowej przypadaj¹cy 2 maja.
Maj¹c na uwadze donios³oæ tych zmian, a tak¿e znaczenie symboli pañstwowych jako wspólnej narodowej wartoci, Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli podj¹³ decyzjê o przeprowadzeniu kontroli U¿ywania symboli
pañstwowych przez organy administracji publicznej (nr D/04/505).
Celem kontroli by³o dokonanie oceny u¿ywania symboli pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej przez
administracjê publiczn¹ oraz poznanie stanu wiedzy i wiadomoci spo³ecznej w tej dziedzinie. Ponadto,
kontrola mia³a umo¿liwiæ opracowanie zasad dobrej praktyki u¿ywania symboli pañstwowych przez administracjê publiczn¹ oraz obywateli. Zamierzeniem NIK by³o równie¿ przyczynienie siê do upowszechnienia
wiedzy na temat symboli pañstwowych, ich znaczenia, a tak¿e uwra¿liwienie na wystêpuj¹ce nieprawid³owoci, zwi¹zane z ich u¿ywaniem.
Kontrola objê³a okres od stycznia 2003 r. do grudnia 2004 r. Kontrolê koordynowa³ i przeprowadzi³ Departament Strategii Kontrolnej, z udzia³em Departamentu Administracji Publicznej, Departamentu Nauki, Owiaty
i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Pañstwa oraz delegatur
NIK w Krakowie i Olsztynie. Czynnoci kontrolne prowadzone by³y w okresie od 11 listopada 2004 r. do 6
stycznia 2005 r.
Kontrol¹ objêto 13 jednostek, w tym 5 ministerstw, 2 urzêdy wojewódzkie, 2 urzêdy miasta i gminy, 2
urzêdy gminy oraz Komendê G³ówn¹ Policji i Graniczn¹ Placówkê Kontroln¹ Stra¿y Granicznej w Terespolu.
Wykaz skontrolowanych jednostek zawiera za³¹cznik nr 4 do informacji. Ponadto, na zlecenie NIK, Biuro
Kontroli Wewnêtrznej i Audytu Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy przeprowadzi³o kontrolê w 18 jednostkach dzielnicowych w Warszawie.

1/

Patriotyzm - mi³oæ do ojczyzny, w³asnego narodu po³¹czona z gotowoci¹ ponoszenia dla nich ofiar. Uniwersalny
s³ownik jêzyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
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2.
PODSUMOWANIE
WYNIKÓW
KONTROLI
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej dzia³alnoci
Symbole pañstwowe to kod narodu  jego historii, to¿samoci i aspiracji. God³o, flaga i hymn, jako dobro wspólne wszystkich Polaków, powinny byæ obiektem troski i nale¿nego szacunku. Dla bytu narodu i jego
wiadomoci symbole maj¹ fundamentalne znaczenie. Ich rola by³a szczególnie widoczna w czasach braku w³asnej pañstwowoci. Z tego te¿ wzglêdu powinnoci¹ wszystkich organów pañstwa, sprawuj¹cych
w³adzê s³u¿ebn¹ w stosunku do obywateli, jest szczególna dba³oæ o symbole przynale¿ne narodowi.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób u¿ywania symboli
pañstwowych przez organy administracji publicznej.
Tak¹ generaln¹ ocenê, sformu³owan¹ na podstawie kontroli przeprowadzonej w niewielkiej liczbie podmiotów, uzasadnia nie tylko skala stwierdzonych nieprawid³owoci, ale nade wszystko charakter i kontekst
ich wystêpowania. Istotne nieprawid³owoci wyst¹pi³y bowiem w jednostkach administracji rz¹dowej, które
z racji na³o¿onych na nie zadañ powinny wykazywaæ szczególn¹ dba³oæ o poprawne u¿ywanie symboli
pañstwowych i stanowiæ wzór dla pozosta³ych urzêdów administracji publicznej. Zarówno ustalenia kontroli,
jak i wyniki ankiety oraz treæ listów nades³anych do Izby w zwi¹zku z prowadzon¹ kontrol¹, wskazuj¹ na
przypadki zaniechania dzia³añ zwi¹zanych z poprawnym u¿ywaniem symboli pañstwowych przez niektóre
urzêdy w okresie poprzedzaj¹cym kontrole NIK. Sporód 13 jednostek administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
skontrolowanych przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, negatywn¹ ocenê dotycz¹c¹ u¿ywania god³a sformu³owano wobec 8 jednostek, a u¿ywania flagi w odniesieniu do 11 z nich.
Odnotowania wymaga jednoczenie w³aciwa reakcja kierowników jednostek kontrolowanych polegaj¹ca na usuniêciu wiêkszoci stwierdzonych nieprawid³owoci - jeszcze w trakcie kontroli.

2.2. Synteza wyników kontroli
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób ogólny reguluje kwestie zwi¹zane z symbolami pañstwowymi. Niektóre przepisy tego aktu, kilkakrotnie nowelizowanego w zwi¹zku
ze zmianami ustrojowymi, s¹ niejednoznaczne i niespójne, przez co mog¹ byæ niezrozumia³e lub ró¿nie interpretowane, zarówno przez urzêdników administracji publicznej, jak i obywateli. Nieokrelenie
szczegó³owych zasad u¿ywania symboli pañstwowych oraz niewypracowanie regu³ postêpowania
w tym wzglêdzie  w obrêbie administracji i innych jednostek publicznych spowodowa³o, ¿e god³o
i flaga RP eksponowane s¹ w sposób niejednolity. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e ustawa, mimo wymienionych mankamentów, w sposób jednoznaczny okrela wzór god³a i flagi (str.14-19, za³. 2).
Objête kontrol¹ jednostki w sposób zró¿nicowany wywi¹zywa³y siê z ustawowego obowi¹zku
umieszczania god³a w pomieszczeniach urzêdowych. God³o RP by³o obecne we wszystkich objêtych
sprawdzeniem pomieszczeniach urzêdowych w 2 sporód 9 jednostek administracji rz¹dowej oraz w 11
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sporód 22 jednostek samorz¹dowych. Nale¿y podkreliæ, ¿e w skontrolowanych podmiotach w god³o
ka¿dorazowo wyposa¿one by³y gabinety cis³ego kierownictwa. Odmiennie przedstawia³a siê natomiast
sytuacja w pomieszczeniach zajmowanych przez pozosta³¹ kadrê kierownicz¹ oraz w pomieszczeniach
przeznaczonych do kontaktu z obywatelami. W wielu wypadkach brakowa³o w nich god³a  w grupie
urzêdów centralnych objêtych kontrol¹ najczêciej mia³o to miejsce w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz w Ministerswie Spraw Zagranicznych. Przyczyn takiego stanu nale¿y upatrywaæ w
szczególnoci w braku definicji, u¿ytego w ustawie, terminu pomieszczenie urzêdowe (str. 19-20).
Zdecydowanie mniej korzystnie oceniæ nale¿y zgodnoæ z ustawowym wzorem wizerunków god³a umieszczanego w pomieszczeniach urzêdowych, a tak¿e w salach posiedzeñ i salach wyk³adowych. Ocena ta
dotyczy zw³aszcza niektórych urzêdów administracji rz¹dowej, w których nieprawid³owoci dotycz¹ce wizerunku god³a wystêpowa³y dwukrotnie czêciej, ani¿eli w jednostkach samorz¹du terytorialnego. Zarówno
w MSZ, jak i w MSWiA wiêcej ni¿ po³owa objêtych sprawdzeniem egzemplarzy god³a by³a nieprawid³owa,
co dotyczy równie¿ wyposa¿enia gabinetów cz³onków cis³ego kierownictwa tych ministerstw. Stwierdzone
niezgodnoci dotyczy³y g³ównie braku tarczy, nieprawid³owej kolorystyki i b³êdów w samym wizerunku or³a.
W tym kontekcie pozytywnie oceniæ nale¿y jednostki mundurowe  Ministerstwo Obrony Narodowej, Komendê G³ówn¹ Policji i Graniczn¹ Placówkê Kontroln¹ Stra¿y Granicznej w Terespolu, a tak¿e Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Kultury, w których nie stwierdzono nieprawid³owoci w tym
zakresie (str. 20-21).
Wiêkszoæ kontrolowanych podmiotów eksponowa³a na swoich siedzibach owalne tablice z god³em
RP. W niektórych urzêdach umieszczano jedynie wizerunki or³a (bez tarczy), o ró¿nej kolorystyce. Nieprawid³owe wizerunki god³a widnia³y na budynkach 4 ambasad RP  w Bernie, Brukseli, Moskwie i Waszyngtonie,
w których zasiêgano informacjê w toku kontroli prowadzonej w MSZ. Stwierdzono równie¿, ¿e pomimo sygnalizowanych nieprawid³owoci dotycz¹cych niezgodnego z wzorem ustawowym wizerunku god³a na
stronach internetowych placówek dyplomatycznych RP w Stanach Zjednoczonych, przez blisko rok MSZ nie
podjê³o jakichkolwiek dzia³añ w tej sprawie (str. 21, 24).
Obowi¹zuj¹ce regulacje prawne nie okrelaj¹ zasad u¿ywania wizerunku or³a ustalonego dla god³a na
pismach urzêdowych oraz witrynach internetowych urzêdów, czego konsekwencj¹ by³a niejednolita praktyka w tym zakresie (str. 21-22).
Nieprawid³owoci¹ wystêpuj¹c¹ w po³owie wszystkich jednostek objêtych kontrol¹ by³o u¿ywanie flagi
o proporcjach niezgodnych z okrelonymi w ustawie o godle. W 5 sporód 13 jednostek kontrolowanych
przez NIK odnotowano przypadki nieuprawnionego u¿ywania flagi z god³em (str. 22-23).
W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie istnieje obowi¹zek, aby god³a i flagi sprzedawane na rynku
posiada³y certyfikaty zgodnoci z wymogami ustawowymi. W trakcie zakupów zachodzi³a zatem koniecznoæ ka¿dorazowego sprawdzania, czy odpowiadaj¹ one wzorom ustawowym. Tymczasem osoby odpowiedzialne za dokonywanie zakupów nie dokonywa³y takiej weryfikacji, pomimo ¿e - jak wykaza³y wyniki
przeprowadzonej w zwi¹zku z kontrol¹ NIK ekspertyzy - objête sprawdzeniem god³a wymogów takich nie
spe³nia³y. Równie¿ wyniki specjalistycznych badañ laboratoryjnych flagi wskaza³y, ¿e ich barwy nie odpowiadaj¹ parametrom ustawowym. Podkreliæ nale¿y przy tym, ¿e w wypadku flagi nie istnia³a realna mo¿liwoæ zweryfikowania odcienia barw (wspó³rzêdnych trójchromatycznych) przez kupuj¹cego, gdy¿ mo¿na
tego dokonaæ jedynie w warunkach laboratoryjnych. Ponadto, od wejcia w ¿ycie ustawy o godle, nast¹pi³y znacz¹ce zmiany w technologii produkcji materia³ów z których wytwarzane s¹ flagi (str. 27-28).
Jedynie w pojedyñczych przypadkach, w skontrolowanych jednostkach wyznaczono osoby odpowiedzialne za umieszczanie god³a i flagi. W ¿adnej z nich s³u¿by kontroli wewnêtrznej nie sprawdza³y poprawnoci u¿ywania symboli pañstwowych (str. 26).
Zgodnie z ustaw¹ o godle, Minister Kultury zobowi¹zany zosta³ do zatwierdzania tekstu muzycznego hymnu pañstwowego w uk³adach na zespo³y chóralne, instrumentalne i instrumentalno  wokalne.
Dzia³ania takie nie zosta³y podjête, co uzasadniano tym, ¿e do ministerstwa nie wp³yn¹³ ani jeden
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wniosek w tej sprawie. W ocenie NIK, wprawdzie Minister Kultury nie zosta³ upowa¿niony przepisami
ustawy o godle do wystêpowania do podmiotów wykonuj¹cych hymn z ¿¹daniem przedstawienia
tekstów muzycznych w celu zatwierdzenia, to jednak posiada³ zarówno urzêdow¹ wiedzê o tym, ¿e
¿aden podmiot nie uzyska³ zatwierdzenia hymnu, jak i wiedzê powszechnie dostêpn¹, ¿e takie publiczne wykonania hymnu maj¹ miejsce. Minister kieruj¹cy dzia³em administracji rz¹dowej nie mo¿e
byæ zatem jedynie biernym wykonawc¹ regulacji ustawowych, gdy¿ spoczywa na nim obowi¹zek
podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia niezgodnoci stanu faktycznego z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym (str. 25-26).
Wiêkszoæ obywateli deklaruje, ¿e symbole pañstwowe maj¹ znaczenie w ich ¿yciu. Jednoczenie ponad po³owa osób badanych przez OBOP zadeklarowa³a, ¿e gdyby otrzyma³a flagê, zdecydowanie by j¹
wywiesi³a w takich dniach. Nieco ponad po³owa ankietowanych by³a te¿ zdania, ¿e symbole pañstwowe
pojawiaj¹ siê tak czêsto jak trzeba, za jedna trzecia uzna³a, ¿e sytuacja ta wystêpuje zbyt rzadko. Podkreliæ nale¿y, ¿e wiele osób spotyka³o siê z nieprawid³owym u¿ywaniem flag  by³a to ponad jedna trzecia
badanych przez OBOP oraz ponad po³owa autorów listów przes³anych do NIK. Zdecydowanie gorzej przedstawia³a siê sytuacja, jeli chodzi o wiedzê spo³eczeñstwa na temat dokonanej w 2004 r. nowelizacji ustawy
o godle, umo¿liwiaj¹cej obywatelom swobodne u¿ywanie barw RP. Ponad dwie trzecie ankietowanych nie
wiedzia³o te¿ o ustanowieniu Dnia Flagi, a tylko kilka procent zna³o datê tego wiêta (str. 28-32).

2.3. Uwagi koñcowe i wnioski
Wyniki kontroli wskazuj¹ na potrzebê zasadniczej zmiany w podejciu do symboli pañstwowych przez
organy administracji publicznej. Niezbêdne jest zw³aszcza doprecyzowanie zasad ich u¿ywania, zarówno
przez organy administracji i inne podmioty ¿ycia publicznego, jak i obywateli. Konieczne jest przy tym jednoznaczne uregulowanie kwestii wizerunku god³a tak, aby wyeliminowaæ zjawisko jego upowszechniania w wersjach niezgodnych z wzorem ustawowym, modyfikowanych wed³ug subiektywnych kryteriów estetycznych,
w zale¿noci od wystroju wnêtrza, otoczenia lub innych okolicznoci. Nale¿y równie¿ podkresliæ brak znajomoci obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie przez organy administracji publicznej.
Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, istnieje potrzeba uchwalenia nowej ustawy, kompleksowo reguluj¹cej
zasady u¿ywania symboli pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wprawdzie donios³ym wydarzeniem by³o
zwrócenie narodowi prawa do u¿ywania symboli pañstwowych w 2004 r., na mocy znowelizowanych
przepisami ustawy o godle, barwach i hymnie RP, to jednak w dalszym ci¹gu przepisy ustawy s¹ niejednoznaczne, niespójne i nie rozwi¹zuj¹ wielu wa¿nych problemów.
Organem administracji rz¹dowej odpowiedzialnym za podjêcie takiej inicjatywy, w ramach zakresu
swojego dzia³ania, powinien byæ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji. NIK proponuje jednoczenie,
aby w pracach nad projektem ustawy wykorzystaæ opracowane w efekcie przeprowadzonej kontroli dobre praktyki. W akcie tym nale¿a³oby w szczególnoci:


wprowadziæ jednoznaczne definicje podstawowych pojêæ, m.in. takich jak flaga RP, flaga z god³em
oraz ustaliæ zasady ich u¿ywania, w tym umieszczania flagi RP w relacji do flagi innego kraju lub organizacji miêdzynarodowej,



okreliæ zasady umieszczania god³a RP na budynkach stanowi¹cych siedzibê urzêdów, a tak¿e rodzaje



ustaliæ zasady u¿ywania wizerunku or³a ustalonego dla god³a, w tym na pismach urzêdowych oraz w



okreliæ wymogi, jakie powinny spe³niaæ witryny internetowe jednostek administracji publicznej, w za-

pomieszczeñ urzêdowych, w których umieszczenie god³a RP jest obowi¹zkowe,
korespondencji przesy³anej drog¹ elektroniczn¹,
kresie prezentacji god³a lub wizerunku or³a,
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opracowaæ wymogi kolorymetryczne dotycz¹ce barwy tkanin u¿ywanych do wytwarzania flagi,
uwzglêdniaj¹ce zmiany w technologii produkcji materia³ów w³ókienniczych,



wprowadziæ wymóg, aby organy administracji publicznej oraz inne podmioty zobowi¹zane do u¿ywania symboli pañstwowych dokonywa³y zakupów god³a i flagi opatrzonych certyfikatem zgodnoci z
ustawowym wzorem.
Zdaniem NIK, nale¿a³oby równie¿ przypisaæ odpowiedzialnoæ organom administracji publicznej, w tym

Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji, za nadzór nad przestrzeganiem ustawy o godle.
Ponadto, zdaniem NIK, istnieje potrzeba upowszechnienia przez MSWiA dobrych praktyk u¿ywania symboli pañstwowych przez jednostki administracji rz¹dowej, samorz¹dowej i inne podmioty publiczne oraz
obywateli, a tak¿e wypracowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nowego modelu edukacji,
maj¹cej na celu kszta³towanie trwa³ych i wiadomych nawyków postêpowania z symbolami pañstwowymi,
zarówno w trakcie wi¹t i innych uroczystoci, jak i na co dzieñ.
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3.
WA¯NIEJSZE
WYNIKI
KONTROLI
3.1.

Charakterystyka stanu prawnego
oraz uwarunkowañ organizacyjnych

3.1.1.

Podstawowe akty prawne

God³o, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej zosta³y okrelone w art. 28 Konstytucji RP oraz w ustawie
z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 2/ (zwanej dalej ustaw¹ o godle). U¿ywanie symboli pañstwowych uregulowane jest równie¿ w przepisach szczególnych.
Ustawa o godle by³a kilkakrotnie nowelizowana. W pierwotnym brzmieniu ustawy o godle z 1980 r. utrzymany zosta³ w mocy art. 13 dekretu z 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
oraz o pieczêciach pañstwowych 3/, ograniczaj¹cy prawo obywateli do u¿ywania symboli pañstwowych
oraz okrelaj¹cy kary za nieuprawnione u¿ywanie symboli pañstwowych. Do 1 lipca 1985 r. za nieuprawnione u¿ycie god³a, wizerunku or³a ustalonego dla god³a lub flagi pañstwowej z god³em, grozi³a kara aresztu
do roku i kara grzywny do 10.000 z³ albo jedna z tych kar. Mo¿liwoæ powszechnego u¿ywania symboli pañstwowych wprowadzona zosta³a dopiero na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o godle z dnia 20 lutego
2004 r. Wprowadzono wówczas przepis, ¿e ka¿dy ma prawo u¿ywaæ barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoci w celu podkrelenia znaczenia uroczystoci i wydarzeñ, z uwzglêdnieniem ustawowego nakazu,
dotycz¹cego otaczania tych symboli czci¹ i szacunkiem 4/ Warto zaznaczyæ, ¿e w tytule ustawy o godle, a¿
do 1 kwietnia 1999 r., pos³ugiwano siê nieaktualn¹ nazw¹  Polska Rzeczypospolita Ludowa 5/.
Wielokrotne zmiany ustawy oraz zawarte w niej liczne odes³ania do przepisów wykonawczych spowodowa³y szereg problemów interpretacyjnych. Brak wiêkszoci aktów wykonawczych wskazanych w ustawie
(niezrealizowano 3 sporód 5 obligatoryjnych upowa¿nieñ ustawowych), pos³ugiwanie siê przez ustawodawcê terminem wiêto pañstwowe, brak definicji pomieszczenia urzêdowego, zamienne u¿ywanie pojêcia barwy RP i flaga RP, jak równie¿ czêciowe i niejednoznaczne uchylenie przepisów dekretu z dnia 7
grudnia 1955 r. 6/, to tylko niektóre problemy, z którymi spotykaj¹ siê adresaci ustawy.
W zwi¹zku z tym, ¿e ustawodawca w ustawie o godle nie okreli³ zasad pos³ugiwania siê symbolami
pañstwowymi, NIK z pomoc¹ specjalistów z dziedziny heraldyki (nauki badaj¹cej pocz¹tki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady kszta³towania plastycznego herbów) oraz weksylologii (nauki zajmuj¹cej siê
badaniem dziejów flag, bander, sztandarów, chor¹gwi, proporców oraz objanianiem barw i znaków)
opracowa³a wzorce dobrej praktyki u¿ywania symboli pañstwowych przez administracjê publiczn¹.

2/
3/
4/
5/

6/

Dz. U. z 1980 r. Nr 7 poz. 18 ze zm.
Dz. U. Nr 47 poz. 314 ze zm.
Art. 5 ust. 2 ustawy o godle.
Tytu³ ustawy zosta³ zmieniony przez art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej
[Dz.U. Nr 141 poz. 943], która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
patrz przypis 3.
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Z inicjatywy Prezydenta RP, w kwietniu 2004 r., utworzono zespó³ do spraw
unormowania przepisów dotycz¹cych symboli pañstwowych, z udzia³em czo³owych specjalistów w dziedzinie weksylologii. Zadaniem zespo³u jest opracowanie projektu nowej ustawy o symbolach pañstwowych, która w sposób szczegó³owy, systematyczny i ca³ociowy ureguluje stan prawny w tej dziedzinie. Prace
zespo³u trwaj¹.

3.1.2.

Wymogi dotycz¹ce symboli

3.1.2.1. God³o Rzeczypospolitej Polskiej
God³em 7/ RP jest wizerunek or³a bia³ego ze z³ot¹ koron¹ na g³owie zwróconej w prawo, z rozwiniêtymi skrzyd³ami, z dziobem i szponami z³otymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy 8/.
W ustawie o godle uregulowano u¿ywanie wizerunku or³a ustalonego dla
god³a, umieszczanie god³a wewn¹trz pomieszczeñ oraz na budynkach stanowi¹cych siedziby urzêdowe jednostek. Obowi¹zek u¿ywania wizerunku or³a ustalonego dla god³a przypisano bardzo szerokiej grupie podmiotów, obejmuj¹cej
jednostki pañstwowe, samorz¹dowe, jak i niektóre instytucje niepubliczne, np.
niepañstwowe szko³y wy¿sze. W ustawie o godle 10/ okrelono katalog podmiotów, które maj¹ obowi¹zek umieszczania god³a wewn¹trz swoich siedzib, w pomieszczeniach urzêdowych i salach posiedzeñ, salach wyk³adowych i lekcyjnych.
Nale¿¹ do nich organy pañstwowe, organy samorz¹dowe, kluby, ko³a i zespo³y
parlamentarne oraz biura parlamentarzystów, jednostki si³ zbrojnych, szko³y i placówki owiatowo  wychowawcze, polskie placówki za granic¹. O ile nie budzi
w¹tpliwoci, jakie pomieszczenie nale¿y uznaæ za salê posiedzeñ, salê wyk³adow¹ czy lekcyjn¹ o tyle istotny problem pojawia siê przy próbach wskazania jednoznacznej interpretacji pojêcia pomieszczenie urzêdowe. Brak ustawowej
definicji prowadzi do du¿ej dowolnoci w zakresie umieszczania god³a w pomieszczeniach urzêdów. Dla potrzeb kontroli NIK przyjêto, ¿e za pomieszczenia urzêdowe uznaæ nale¿y pomieszczenia zajmowane przez kadrê kierownicz¹ jednostki
oraz pomieszczenia przeznaczone do kontaktu z obywatelami, np. biura podawcze, biura skarg i wniosków, biuro rzecznika prasowego.
Jedyn¹ grup¹ podmiotów zobowi¹zan¹, i wymienion¹ w ustawie o godle, do umieszczania god³a na obiektach stanowi¹cych jej siedziby urzêdowe
s¹ przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzêdy konsularne oraz inne oficjalne
przedstawicielstwa i misje za granic¹ 11/. Wymóg umieszczania na obiektach stanowi¹cych siedziby urzêdowe jednostek uprawnionych do u¿ywania wizerunku

7/

8/

10/
11/

Problemy ze stosowaniem przepisów ustawy dotycz¹cymi god³a zaczynaj¹ siê ju¿ od
samego pojêcia god³o. Zgodnie z zasadami heraldyki (nauki o herbach), orze³ bia³y
umieszczony w czerwonym polu tarczy, okrelony w ustawie pod pojêciem god³o,
prawid³owo powinien byæ nazywany herbem - god³o to sam wizerunek or³a, za orze³
umieszczony w polu tarczy to herb. Zmiana terminologii nast¹pi³a podczas prac nad
konstytucj¹ PRL z 22 lipca 1952 r., w celu unikniêcia skojarzeñ ze szlacheck¹ przesz³oci¹
i, niestety, przetrwa³a do chwili obecnej.
Wizerunek god³a zosta³ okrelony w art. 2 ustawy o godle, a jego wzór przedstawiony
w za³¹czniku nr 1 do ustawy.
Art. 3 ust. 1 ustawy o godle.
Art. 3 ust. 3 ustawy o godle.

Jak patrzeæ na herb Polski
- Or³a Bia³ego?
Herb Polski sk³ada siê z dwóch elementów: wizerunku or³a oraz tarczy.
Znaczenie ma tu nie tylko prawid³owy
kszta³t god³a i tarczy, ale równie¿ ich
kolorystyka (raz przyjêtych barw
herbowych ju¿ siê nie zmienia, poniewa¿
by³oby to równoznaczne ze zmian¹
herbu!). Orze³ powinien mieæ kolor bia³y
lub srebrny, a korona, dziób i szpony
powinny byæ ¿ó³te lub z³ote (w heraldyce kolor bia³y i srebro oraz ¿ó³ty i z³oto s¹
równowa¿ne). Wzór wizerunku or³a zosta³
opracowany w 1927 r. przez architekta
Zygmunta Kamiñskiego jako p³askorzeba, dlatego detale jego figury s¹
uwidocznione poprzez cieniowanie
szaroci¹, a nie w formie linearnej,
poprzez zaznaczenie np. czarn¹ kresk¹.
Orze³ ma g³owê zwrócon¹ w prawo oraz
bia³y jêzyk i bia³e przepaski na skrzyd³ach, zwieñczone piêciolistnymi
rozetkami  trzy listki wiêksze, pomiêdzy
nimi dwa mniejsze (a nie gwiazdami
piêcioramiennymi, jak we wzorze
z 1980 r.). Korona or³a jest otwarta,
z trzema kwiatonami lilii oraz kamieniami
u ich nasady. Tarcza powinna mieæ
kolor czerwony, taki jak w barwach RP,
bez ¿adnego obramowania. Tarcza
powinna mieæ kszta³t prostok¹tny,
z bokami rozchylonymi ku górze,
dolnymi rogami zaokr¹glonymi i doln¹
krawêdzi¹ wyd³u¿on¹ porodku ku
do³owi (tzw. typ tarczy francuskiej).
Sylwetka or³a powinna odpowiednio
wype³niaæ pole tarczy, nie pozostawiaj¹c niepotrzebnie du¿o wolnego miejsca
po bokach oraz u do³u i na górze
tarczy. 9/
9/

Na podstawie opracowania Tadeusza
Jeziorowskiego, Szkolna Encyklopedia
Britannica, Wydawnictwo Kurpisz,
Poznañ oraz ksi¹¿ki Insygnia, symbole
i herby Polskie Alfreda Znamierowskiego, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2003
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or³a owalnych tablic z god³em na szarym tle i z bia³o czerwonym obramowaniem oraz tablic z nazw¹ jednostki, wynika z dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczêciach pañstwowych 12/. Jednak w 1980 r., wraz z wejciem w ¿ycie ustawy o godle, dekret straci³ moc obowi¹zuj¹c¹ w czêci dotycz¹cej god³a i barw. Taki nieostry sposób
uchylenia przepisów spowodowa³, ¿e obecn¹ sytuacjê prawn¹ mo¿na interpretowaæ w ten sposób, i¿ z ca³ego dekretu zachowa³y moc obowi¹zuj¹c¹ przepisy dotycz¹ce pieczêci urzêdowych, co oznacza³oby, ¿e jednostki pañstwowe
nie maj¹ obowi¹zku umieszczenia na swojej siedzibie tablicy z god³em.

3.1.2.2. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z Konstytucj¹ barwami Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj¹cymi
ochronie, s¹ kolory bia³y i czerwony. W ustawie o godle powtórzono pojêcie barwy
i uszczegó³owiono ich opis. W myl postanowieñ ustawy barwami RP s¹ kolory
bia³y i czerwony u³o¿one w dwóch poziomych, równoleg³ych pasach tej samej
szerokoci, z których górny jest koloru bia³ego, a dolny czerwonego. Barwy w uk³adzie pionowym umieszcza siê w ten sposób, ¿e kolor bia³y powinien siê znajdowaæ po lewej stronie p³aszczyzny ogl¹danej z przodu 13/. Odcieñ barwy bia³ej
i czerwonej okrelono w ustawie przy pomocy wspó³rzêdnych trójchromatycznych oraz dopuszczalnej ró¿nicy barwy bia³ej i czerwonej. Ocena spe³nienia tego
wymogu jest mo¿liwa wy³¹cznie w warunkach laboratoryjnych.
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowi¹ sk³adniki flagi pañstwowej Rzeczypospolitej Polskiej 14/. Pojêcie flagi RP nie pojawia siê w Konstytucji. W ustawie
Wzory flagi i barw zamieszczone
w za³¹cznikach do ustawy o godle

o godle flaga RP równie¿ nie jest wymieniana jako jeden z symboli pañstwowych.
Wydaje siê jednak, ¿e nale¿a³oby w ustawie o godle silniej zaakcentowaæ znaczenie flagi RP, nie tylko jako formy nadanej barwom RP, ale jako jednego z najwa¿niejszych symboli pañstwa polskiego, otoczonego szczególn¹ ochron¹.
Flag¹ pañstwow¹ RP jest prostok¹tny p³at tkaniny o barwach RP, umieszczony na maszcie. W ustawie okrelono dwa wzory flagi pañstwowej 15/. Pierwszy, okrelony jak wy¿ej, i drugi, z umieszczonym porodku bia³ego pasa god³em
RP 16/. W za³¹czniku ustalono stosunek szerokoci flagi do jej d³ugoci - 5 : 8. W ustawie w brzmieniu z 1980 r. okrelony by³ równie¿ stosunek wysokoci god³a na fladze pañstwowej z god³em do d³ugoci flagi (2:5), jednak przy nowelizacji ustawy
w lutym 1990 r., gdy przywrócono or³owi koronê 17/, zosta³a ona pominiêta.
Obowi¹zek podnoszenia flagi pañstwowej (bez god³a), zosta³ na³o¿ony na
organy w³adzy pañstwowej oraz na polskie statki ¿eglugi ródl¹dowej. Organy
stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego maj¹ obowi¹zek podnoszenia

Flaga pañstwowa

Z listów do Prezesa NIK ............

flagi pañstwowej wy³¹cznie w czasie ich sesji 18/. Z okazji uroczystoci oraz rocznic

-

Symbole pañstwowe (...) s¹ materialnym
symbolem wiary w ideê wy¿sz¹, jak¹ jest
Polska. S¹ dla mnie (i mylê, ¿e dla milionów innych Polaków) pomostem miêdzy mn¹, a istot¹ patriotyzmu. Maciek H.

12/
13/
14/
15/
16/
17/

18/

Dz.U. Nr 47 poz. 314 ze zm.
Art. 4 ustawy o godle.
Art. 5 ust 1 ustawy o godle.
Art. 6 ustawy o godle.
Za³¹cznik nr 3 do ustawy o godle.
Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U. nr 10, poz. 60]
Organami stanowi¹cymi jednostek samorz¹du terytorialnego s¹: rada powiatu, rada
gminy, sejmik województwa.
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i wi¹t pañstwowych flagê RP podnosz¹ organy administracji rz¹dowej i inne
organy pañstwowe oraz pañstwowe jednostki organizacyjne, a tak¿e organy
jednostek samorz¹du terytorialnego i samorz¹dowe jednostki organizacyjne.
Ponadto ustawodawca dopuci³ równie¿ mo¿liwoæ umieszczania flagi pañstwowej bez god³a w innych miejscach ni¿ wymienione w ustawie 19/.
Obowi¹zuj¹ce przepisy nie okrelaj¹ rodzaju i charakteru uroczystoci oraz
rocznic i wi¹t pañstwowych, z okazji których flaga jest podnoszona. Dodatkowym ród³em nieporozumieñ mo¿e byæ okrelenie wiêta pañstwowe. Zgodnie
z terminologi¹ stosowan¹ w innych aktach prawnych jedynym wiêtem pañstwo-

Flaga pañstwowa z god³em
Rzeczypospolitej Polskiej

wym w Polsce jest 1 maja (wiêto Pracy), natomiast 3 maja i 11 listopada to
wiêta narodowe (wiêto Narodowe Trzeciego Maja i Narodowe wiêto Niepodleg³oci). 20/ Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e w art. 5 ust 2 ustawy o godle jest
mowa o wiêtach, a nie o wiêtach pañstwowych. Interpretuj¹c dos³ownie ustawê nale¿a³oby przypuszczaæ, ¿e wszyscy s¹ uprawnieni do wywieszania flagi RP
z okazji wi¹t, a organy wymienione w art.7 ust. 1 pkt 6 s¹ zobowi¹zane do jej
wywieszania jedynie w dniach wi¹t pañstwowych, czyli tylko w dniu 1 maja.
Kolejnym problemem jest pos³ugiwanie siê flag¹ pañstwow¹ z god³em przez
podmioty do tego nieuprawnione. Zgodnie z ustaw¹ s¹ dwa wzory flagi pañstwowej 21/. W myl art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o godle, flagê pañstwow¹ Rzeczypospolitej Polskiej (czyli okrelon¹ w art. 6. ust 1), podnosz¹ organy administracji
rz¹dowej i inne organy pañstwowe. W art. 8 natomiast, zosta³y wymienione podmioty uprawnione i zobowi¹zane do podnoszenia flagi pañstwowej z god³em
(czyli okrelonej w art. 6 ust. 2). Nale¿y przyj¹æ, ¿e intencj¹ ustawodawcy by³o
cis³e rozgraniczenie podmiotów uprawnionych do u¿ywania flagi z god³em i bez
god³a. W przeciwnym przypadku art. 8 i 9 by³yby zbêdne.
W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o godle ustanowiono dzieñ 2 maja
Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 22/. W uzasadnieniu do poselskiego projektu
nowelizacji ustawy o godle 23/ jako cele ustanowienia obchodów Dnia Flagi wskazano koniecznoæ przypominania spo³eczeñstwu historii i tradycji symboli pañstwowych. Zabrak³o jednak, zarówno w projekcie jak i w ustawie, wskazówek,
jak obchodziæ Dzieñ Flagi. Po raz pierwszy Dzieñ Flagi by³ obchodzony w 2004 r.
Wyniki analizy porównawczej prawodawstwa wybranych krajów wskazuj¹,

Warszawa  11 listopada 2004 r.,
sprzeda¿ flag z god³em

¿e przepisy dotycz¹ce flagi pañstwowej s¹ bardziej szczegó³owe (patrz za³. nr 3).

3.1.2.3. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
Hymnem pañstwowym RP jest Mazurek D¹browskiego 24/. Ustawa o godle
zawiera tekst literacki hymnu oraz tekst muzyczny w uk³adach na jeden g³os, na
fortepian, oraz g³os i fortepian 25/. Hymn wykonuje siê lub odtwarza w szczególnoci

19/
20/

21/
22/
23/
24/
25/

Art. 7 ust. 3 ustawy o godle.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu 1 maja wiêtem pañstwowym [Dz.U.
Nr 19, poz. 157], ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego wiêta
Niepodleg³oci [Dz.U. Nr 6, poz. 34] oraz ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 o przywróceniu
wiêta Narodowego Trzeciego Maja. [Dz.U. Nr 28, poz. 160].
Art. 6 ustawy o godle.
Art. 6a ustawy o godle.
Druk sejmowy nr 2149.
Art. 12 ust. 1 ustawy o godle.
Za³¹czniki nr 4 i 5 do ustawy o godle.

Z listów do Prezesa NIK ............

-

... stosowanie [symboli pañstwowych]
w urzêdach i instytucjach pañstwowych
przypomina o randze, o dostojnoci instytucji oraz dodaje powagi i poczucia tego,
i¿ jest siê obywatelem konkretnego pañstwa dzia³aj¹cego w³anie przez te instytucje i urzêdy. Robert P.
To, jak podchodzimy do symboli pañstwowych wiadczy, jakim jestemy narodem.
To nie wst¹pienie do Unii Europejskiej zagra¿a naszej to¿samoci, to z³e podejcie
do symboli pañstwowych w najszerszym
znaczeniu burzy t¹ to¿samoæ i Nasz¹
godnoæ. Dariusz Z.
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podczas uroczystoci oraz wi¹t i rocznic pañstwowych 26/. W ustawie o godle
zobowi¹zano Ministra Kultury i Sztuki do zatwierdzania tekstu muzycznego hymnu pañstwowego w uk³adach na: zespo³y chóralne, instrumentalne i instrumentalno - wokalne 27/. Publiczne wykonywanie lub odtwarzanie hymnu jest dozwolone tylko w uk³adach okrelonych w ustawie lub zatwierdzonych przez ministra 28/
. Jednoczenie powszechnie znane s¹ przypadki ró¿norodnych wykonañ hymnu pañstwowego odbiegaj¹cych od okrelonych w ustawie wzorców, jak równie¿ nie zatwierdzone przez ministra kultury i sztuki, które nie spowodowa³y ¿ad-

Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki,
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej

nej reakcji ministerstwa 29/. Brak ustawowych narzêdzi umo¿liwiaj¹cych ministerstwu egzekwowanie zgodnego z ustaw¹ lub zatwierdzonego przez ministra wykonania hymnu, nie usprawiedliwiaj¹ jednak bezczynnoci ministerstwa w tym
zakresie.

3.1.3.

Ochrona symboli pañstwowych

Ochronê prawn¹ symboli gwarantuj¹ Konstytucja RP 30/ oraz ustawa o godle
Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki,
gabinet dyrektora generalnego

31/

. Publiczne zniewa¿anie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie god³a, sztan-

daru, chor¹gwi, bandery, flagi lub innego znaku pañstwowego zagro¿one s¹
w Kodeksie Karnym grzywn¹, kar¹ ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do roku 32/. Naruszanie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej zagro¿one jest w Kodeksie wykroczeñ karami aresztu lub grzywny. 33/ Ponadto, w ustawie o godle zawarto ogólny przepis, ¿e otaczanie symboli
RP czci¹ i szacunkiem jest prawem i obowi¹zkiem ka¿dego obywatela, wszystkich organów pañstwowych, instytucji i organizacji 34/.
Symbole pañstwowe nie mog¹ byæ zamieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, ale dozwolone jest ich umieszczanie na

M S W i A , gabinet dyrektora

przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego w formie stylizowanej lub
artystycznie przetworzonej 35/. W przepisie tym ustawodawca pomin¹³ jednak bardzo wa¿ny element, a mianowicie zachowanie nale¿ytego szacunku i czci. Chocia¿ wydaje siê to oczywiste, wiele form artystycznego wyrazu z u¿yciem symboli
pañstwowych narusza szacunek, czeæ a nierzadko równie¿ dobry smak.
Chocia¿ wed³ug oficjalnych statystyk liczba stwierdzonych przestêpstw przeciw symbolom pañstwowym jest niewielka (45 w 2003 r. i 96 w 2004, co stanowi³o
poni¿ej jednej tysiêcznej procenta wszystkich stwierdzonych przestêpstw), to

M S W i A , gabinety dyrektorów
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Jak przebywa siê w ró¿nych budynkach
administracji pañstwowej to mam wra¿enie, ¿e mamy wiele symboli narodowych
typu god³o pañstwowe. Krzysztof S.
Czy obowi¹zuje nadal ustawa o godle mówi¹ca, ¿e w polu czerwonym orze³ bia³y
ma z³ot¹ koronê i szpony? Koronê widzi
siê wszêdzie, ale ze szponami bywa ró¿nie (...) A czy w urzêdach pañstwowych
mog¹ byæ god³a stylizowane; np. Orze³
na br¹zowej desce? Roman M..

26/
27/
28/
29/

30/
31/
32/
33/
34/
35/

Art. 13 ust. 2 ustawy o godle.
Art. 12 ust. 4 ustawy o godle.
Art. 13 ust. 1 ustawy o godle
Wypowied sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, wyemitowana w dniu 6 czerwca
2002 r. w programie I Polskiego Radia w Sygna³ach Dnia: S³ysza³am wielokrotnie hymn
polski, podczas oficjalnych wizyt, wykonywany w ró¿norodny sposób, nawet w taki, ¿e
nie rozpozna³am, ¿e jest to nasz hymn i wcale to nie mia³o wp³ywu na efekty wizyty (...).
Jest to wa¿ny utwór, powinien byæ dobrze wykonywany, ale nie przesadzajmy.
www.mk.gov.pl/website/index.jsp?artId=374
Art. 28 ust. 4.
Art. 1 ust. 3.
Rozdzia³ XVII Przestêpstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, art. 137 § 1.
Rozdzia³ VIII Wykroczenia przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicznemu art. 49 § 1 i § 2.
Art. 1 ust. 2 ustawy o godle.
Art. 16 ustawy o godle.
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jednak ponad jedna trzecia osób (34%) bior¹cych udzia³ w badaniu opinii publicznej 36/ oraz ponad po³owa osób, które napisa³y do NIK w zwi¹zku z przeprowadzan¹ kontrol¹ 37/, spotka³a siê z niew³aciwym u¿ywaniem symboli lub nietraktowaniem ich z nale¿n¹ czci¹ i szacunkiem.

3.2.

Istotne ustalenia kontroli

3.2.1.

Symbole pañstwowe w administracji
publicznej

God³o i flaga Rzeczypospolitej Polskiej, jako symbole pañstwowe, odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w ka¿dym urzêdzie, w którym za³atwiane s¹ sprawy obywateli. Ich obecnoæ powinna stanowiæ wyraz poszanowania prawa przez urzêdni-

MSWiA, du¿a sala konferencyjna

ków oraz postawy s³u¿by wobec obywateli.

3.2.1.1. God³o RP
W ustawie o godle wskazano rodzaje pomieszczeñ, w których w szczególnoci nale¿y umieszczaæ god³o RP 38/. Nale¿¹ do nich m.in. pomieszczenia urzêdowe, sale posiedzeñ, sale wyk³adowe i lekcyjne nale¿¹ce do organów pañstwowych i organów samorz¹dowych.
W zwi¹zku z brakiem ustawowego zdefiniowania terminu pomieszczenie
urzêdowe, praktyka umieszczania god³a w urzêdach by³a niejednolita. W czterech jednostkach przyjêto za³o¿enie, ¿e god³o jest umieszczane we wszystkich
pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników urzêdu oraz w salach wy-

MSWiA, gabinet ministra,
sekretarza stanu,
podsekretarzy stanu,
dyrektorów departamentów

k³adowych (MON, Graniczna Placówka Kontrolna S³u¿by Granicznej w Terespolu, UG w Zielonkach, UMiG w Wieliczce). W Ministerstwie Kultury god³o umieszczono wy³¹cznie w gabinetach kierownictwa resortu, w sali posiedzeñ kierownictwa oraz w gabinetach dyrektorów departamentów. W MSWiA sprawê umieszczania god³a w pomieszczeniach urzêdowych okrelono w przepisach wewnêtrznych ustalaj¹c, ¿e w god³o nale¿y wyposa¿yæ pokój dyrektora, zastêpcy dyrektora, doradcy ministra i naczelnika 39/. W wyniku kontroli NIK stwierdzono jednak,
¿e regulacje te nie by³y w pe³ni przestrzegane 40/.
God³o RP umieszczone by³o we wszystkich pomieszczeniach zajmowanych
przez cz³onków cis³ego kierownictwa oraz prawie wszystkich salach posiedzeñ
kontrolowanych urzêdów 41/. Jednoczenie prawie 1/4 pomieszczeñ zajmowanych

MSZ, gabinety
cz³onków kierownictwa,
dyrektorów, wicedyrektorów

Z listów do Prezesa NIK ............
36/

37/

38/
39/

40/

41/

Badanie przeprowadzone zosta³o na zlecenie NIK przez Orodek Badania Opinii
Publicznej Sp.z o.o. w grudniu 2004 r. Objêto nim ogólnopolsk¹, losow¹, reprezentatywn¹ próbê  1005 mieszkañców Polski w wieku 15 lat i wiêcej.
Do NIK wp³ynê³o 227 odpowiedzi na list Prezesa NIK skierowany do obywateli, zamieszczony w dniu 23 listopada 2004 r. w Gazecie Wyborczej, zawieraj¹cy prob¹ o podzielenie siê refleksjami na temat symboli pañstwowych.
Art. 3 ust. 1.
Decyzja Dyrektora Generalnego nr 38 z 4 lipca 2002 r. w sprawie wyposa¿enia w sprzêt
kwaterunkowy pomieszczeñ w MSWiA
Szczegó³owe dane na ten temat zamieszczono w za³¹czniku nr 6 Zestawienie
najwa¿niejszych nieprawid³owoci dotycz¹cych u¿ywania god³a.
Pod pojêciem cis³ego kierownictwa rozumieæ nale¿y ministra, sekretarza i podsekretarzy stanu, wojewodê i wicewojewodów, dyrektorów generalnych.

-

W jednym z lubelskich urzêdów pocztowych God³o Pañstwa by³o do po³owy zakryte jakimi pude³kami stoj¹cymi na szafie. Gdy zwróci³em uwagê, ¿e god³o powinno byæ nale¿ycie eksponowane, efekt
by³ taki, ¿e God³o w ogóle usuniêto, a
pud³a w dalszym ci¹gu jak sta³y, tak stoj¹... Romuald K. Lublin
To ja bulê podatki, a oni nawet flagi RP
nie wywiesz¹ przy urzêdzie. Krzysztof B.,
S³ubice
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przez pozosta³¹ kadrê kierownicz¹ oraz pomieszczeñ przeznaczonych do kontaktów z obywatelami (m.in. biura przepustek, biura podawcze, biura skarg i wniosków) nie by³a wyposa¿ona w god³o.
Ustawa o godle nak³ada obowi¹zek jego eksponowania, m. in. w salach
posiedzeñ, wyk³adowych i lekcyjnych nale¿¹cych do organów pañstwowych
i samorz¹dowych. W objêtych kontrol¹ jednostkach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej god³o znajdowa³o siê w prawie wszystkich salach (odpowiednio
MSZ, wybrane pomieszczenia

89% i 98%).
Odrêbn¹ kwesti¹ jest poprawnoæ eksponowanego god³a, to znaczy jego
zgodnoæ z ustawowym wzorem. Nieprawid³owe wizerunki god³a stwierdzono w 8
z 13 podmiotów skontrolowanych przez NIK (w tym w 4 jednostkach samorz¹du
terytorialnego) oraz w 11 z 18 jednostek dzielnicowych Urzêdu m.st. Warszawy.
Sporód urzêdów centralnych najwiêcej przypadków odstêpstw w tym zakresie
stwierdzono w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (60%) i w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji (56%). Nieprawid³owoci w tym wzglêdzie nie odnotowano natomiast w Ministerstwie Kultury, Ministerstwie Edukacji, Nauki i Spor-

MSZ, gabinet Dyrektora
Biura Dyrektora Generalnego

tu, Ministerstwie Obrony Narodowej, Komendzie G³ównej Policji, a tak¿e w Granicznej Placówce Kontrolnej w Terespolu. W dwóch objêtych kontrol¹ urzêdach
wojewódzkich nieprawid³owe god³a stwierdzono w 23% i 11% przypadków (odpowiednio: Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki i Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki).
Nale¿y podkreliæ, ¿e szczególnie wysoki wskanik nieprawid³owych wizerunków god³a (41%) stwierdzono w gabinetach zajmowanych przez cz³onków cis³ego kierownictwa objêtych kontrol¹ jednostek administracji rz¹dowej 42/, zw³aszcza w MSZ i w MSWiA, a tak¿e w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Wojewódzkim.

Urz¹d m.st. Warszawy,
Dzielnica Bemowo,
gabinet jednego z naczelników

W pomieszczeniach tych umieszczano najczêciej wizerunki god³a w bardziej
wyszukanej formie, która by³a rodzajem artystycznego przetworzenia, najczêciej odbiegaj¹cym od wizerunku ustawowego. Nieprawid³owoci w eksponowanych wizerunkach god³a polega³y najczêciej na niew³aciwej kolorystyce
or³a, szczególnie korony, dzioba i szponów oraz tarczy, na braku tarczy oraz nieprawid³owych detalach wizerunku or³a. G³ówn¹ przyczyn¹ tych nieprawid³owoci by³o to, ¿e przy dokonywaniu zakupów nie upewniano siê, czy zakupywane
god³a spe³niaj¹ wymogi ustawowe 43/. Odnotowano równie¿ przypadki wiadomego akceptowania umieszczenia wizerunku god³a niezgodnego z wzorem ustawowym, co uzasadniano potrzeb¹ jego odpowiedniego dopasowania do wystroju danego pomieszczenia 44/. Zdaniem NIK, artystycznie przetworzony wizeru-

Urz¹d m.st. Warszawy,
Dzielnica Praga Pó³noc,
gabinet burmistrza

Z listów do Prezesa NIK ............

nek or³a nie mo¿e zastêpowaæ wzoru okrelonego w ustawie.
Zgodnie z ustaw¹ o godle 45/, powinno ono byæ umieszczane w sposób za-

-

4 marca 2004 r. z³o¿y³em doniesienie o ³amaniu Konstytucji przez S¹d Rejonowy w ...
Sprawa dotyczy³a tablicy wywieszonej
przed S¹dem. Zamiast god³a zgodnego
z Konstytucj¹ i innymi aktami prawnymi,
wywieszono tablicê miedzian¹. Spraw¹
zajêli siê miejscowi dziennikarze. Prezes
s¹du t³umaczy³ siê, ¿e wizerunek ustali³
z architektem. Wszyscy brali mnie za dziwaka. Niestety sprawy symboli s¹ mi bliskie. Muszê powiedzieæ, ¿e do dnia dzisiejszego nie otrzyma³em odpowiedzi
z prokuratury. Maciej J.

pewniaj¹cy nale¿n¹ czeæ i szacunek. W administracji publicznej nie opracowano

42/

43/

44/
45/

Dyrektor Generalny MSWiA, odnosz¹c siê do przedstawionych propozycji dobrych
praktyk dotycz¹cych u¿ywania symboli pañstwowych wskaza³, ¿e umieszczenie
w pomieszczeniach przeznaczonych do kontaktów z obywatelami prawid³owego
wizerunku god³a nale¿y traktowaæ jako wyraz szacunku urzêdu dla obywatela oraz
nadanie odpowiedniej powagi relacjom urz¹d-obywatel.
MSWiA, MSZ, Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki, Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki, UG
w Zielonkach, UMiG w Biskupcu, UG w Pieckach.
UMiG w Biskupcu, UG w Pieckach, Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki.
Art. 15 ustawy o godle
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jednak wskazówek, które mog³yby byæ wykorzystane w praktyce.
Dla potrzeb kontroli NIK okrelone zosta³y zasady dobrych praktyk, opisuj¹ce m.in. sposób eksponowania god³a w pomieszczeniu urzêdu. Zgodnie z nimi, god³o pañstwowe nale¿y umieszczaæ
w taki sposób, aby by³o widoczne w chwili wejcia do pomieszczenia urzêdowego, najlepiej znajdowaæ nad urzêdnikiem, na cianie
na wprost drzwi, a w jego bezporednim otoczeniu nie powinny byæ
umieszczane ¿adne inne obiekty. Poczynione w toku kontroli ustalenia wskaza³y na pojedyncze przypadki niew³aciwego umieszczania god³a, polegaj¹ce, w szczególnoci, na umieszczaniu w jego
bezporednim s¹siedztwie innych przedmiotów (np. rycin, herbów
lokalnych, zdjêæ, tablic informacyjnych itp.) lub w niew³aciwych
miejscach, np. w k¹cie, czêciowo za kotar¹, lub te¿ nad drzwiami.

Urz¹d Miasta w Wieliczce, gabinet drugiego
zastêpcy burmistrza

Nieprawid³owoci takie stwierdzono w 5 jednostkach kontrolowanych przez NIK oraz w 7 jednostkach dzielnicowych skontrolowanych przez Biuro Kontroli Wewnêtrznej i Audytu Urzêdu m.st. Warszawy

46/

.

Pomimo mog¹cego budziæ w¹tpliwoci interpretacyjne stanu
prawnego, dotycz¹cego obowi¹zku umieszczania god³a na obiektach stanowi¹cych siedziby urzêdów, owalne tablice z god³em znajdowa³y siê w wiêkszoci urzêdów skontrolowanych przez NIK oraz
we wszystkich jednostkach dzielnicowych m.st. Warszawy. Tablice
te nie mia³y jednak jednolitego wygl¹du 47/. Owalnych tablic z god³em nie by³o w 4 z 13 jednostek kontrolowanych, tj. MK, MON, MSZ

Urz¹d Gminy Zielonki, gabinet wójta

i WMUW w Olsztynie. Na cianie przy wejciu do budynków tych urzêdów umieszczono wizerunki or³a (bez tarczy), w ca³oci wykonane
w metalu, w kolorze czarnym lub z³otym.
Brak jednolitych zasad dotycz¹cych zamieszczania god³a odnosi siê równie¿ do witryn internetowych urzêdów administracji publicznej, w tym stron biuletynu informacji publicznej. Niektóre urzêdy nie umieszcza³y na nich god³a, b¹d przedstawia³y je w wersjach
odbiegaj¹cych od wzoru ustawowego.
Ustawa o godle nie reguluje sprawy umieszczania wizerunku
or³a ustalonego dla god³a na przesy³anych pismach urzêdowych,
czego konsekwencj¹ jest brak jednolitych zasad postêpowania
w tym zakresie. Kwestiê tê starano siê rozwi¹zaæ w MSWiA ustalaj¹c,
¿e blankiety korespondencyjne z wizerunkiem or³a ustalonego dla
god³a pañstwowego mog¹ byæ u¿ywane tylko do sporz¹dzania

46/

47/

MSZ, MENiS, Kraków, Zielonki, Wieliczka, jednostki dzielnicowe: ¯oliborz,
W³ochy, Wawer, Ursus, Targówek, Praga Pó³noc, Mokotów.
W czasach II Rzeczypospolitej wy³¹czne uprawnienie do produkcji tych
tablic posiada³a Mennica Pañstwowa, dziêki temu wszystkie tablice
umieszczone na urzêdach, szko³ach i innych instytucjach publicznych
by³y jednakowe, a przy tym cechowa³a je wysoka jakoæ wykonania.

Urz¹d Gminy Zielonki, pokój kierownika USC
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pism wychodz¹cych na zewn¹trz ministerstwa 48/. Niestety regulacja ta nie by³a
w pe³ni przestrzegana. Warto dodaæ, ¿e kwestia dotycz¹ca u¿ywania god³a na
pismach stanowi¹cych korespondencjê nie dotyczy jednostek administracji samorz¹dowej, w których na pismach umieszczane s¹ herby lokalne. Wymóg taki
by³ przestrzegany we wszystkich jednostkach samorz¹dowych objêtych kontrol¹.

3.2.1.2.

Flaga RP

Zgodnie z ustaw¹ o godle 49/, proporcja szerokoci do d³ugoci flagi powinna wynosiæ 5:8. Tymczasem z dokonanego pomiaru 124 flag u¿ywanych przez
jednostki kontrolowane wynika, ¿e flagi by³y a¿ w 52 ró¿nych rozmiarach. Jedynie dwie z nich charakteryzowa³y siê prawid³owymi proporcjami, odpowiadaj¹cymi wymogowi ustawowemu (jednostki dzielnicowe Ursus i Targówek), 25 (z 52
rozmiarów) mia³o proporcje w granicach tolerancji 5% 50/, natomiast pozosta³e
26 przekracza³o tê granicê i mieci³o siê w przedziale proporcji od prawie 2:5 do
ponad 3:4 51/.
Flagi przekraczaj¹ce granicê tolerancji stwierdzono w 7 z 13 jednostek objêtych kontrol¹ NIK oraz w 9 z 18 jednostek dzielnicowych w Warszawie, skontrolowanych przez Biuro Kontroli Wewnêtrznej i Audytu Urzêdu m.st. Warszawy. Podobnie jak w wypadku god³a, przyczyn¹ u¿ywania flag niezgodnych z ustaw¹
by³o niesprawdzanie prawid³owoci ich rozmiarów przez osoby dokonuj¹ce zakupów.
Z listów do Prezesa NIK ............
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Coraz czêciej widzê, ¿e - przykro mi to
stwierdzaæ  s¹dy i prokuratury nagminnie ³ami¹ przepisy o godle pañstwowym.
Na salach czy gmachach s¹dów i prokuratur (szczególnie tych po remontach)
widzê w telewizji najró¿niejsze wariacje na
temat god³a. W³anie  wariacje a nie
god³o. Przecie¿  zgodnie z przepisami 
god³em naszego kraju jest bia³y orze³, ze
z³otymi szponami, dziobem i koron¹ na
czerwonej tarczy. A widzê jakie Niby
god³a wykonane z przezroczystego szk³a,
metaloplastyki, srebrne, lub w innym kolorze, z tarcz¹ lub bez... Uwa¿am, ¿e najwy¿szy czas, by kto zwróci³ uwagê urzêdom pañstwowym, ¿e nale¿y przestrzegaæ
prawa. Sylwester G.
Niestety s¹ np. takie uczelnie pañstwowe,
w których po usuniêciu w 1990 r. god³a
PRL z sal wyk³adowych i gabinetów nauczycielskich - przez 14 lat (!) nie zdo³ano
zainstalowaæ dotychczas w tych¿e pomieszczeniach nowych symboli (Or³a w
koronie). Niektórzy nauczyciele akademiccy w³asnym sumptem nabywaj¹ wizerunki god³a i we w³asnym zakresie umieszczaj¹ je w u¿ytkowanych pomieszczeniach, natomiast administracja uczelni nie
podejmuje w tym zakresie ¿adnych inicjatyw. Romuald K.
Wójt (...) zas³aniaj¹c siê ba³aganem prawnym w temacie symboli narodowych w
g³êbokim powa¿aniu ma ustawê o godle
narodowym, czego wyrazem s¹ do niczego niepodobne, dziwne ptaszki zdobi¹ce tablice urzêdowe na budynku gminy.
Wiktor S.

W wyniku kontroli stwierdzono równie¿ przypadki nieuprawnionego u¿ywania flagi pañstwowej z god³em w pomieszczeniach urzêdowych niektórych objêtych kontrol¹ podmiotów. Mia³o to miejsce w 5 sporód 13 skontrolowanych
urzêdów 52/.
Zgodnie z ustaw¹ o godle 53/, flagê pañstwow¹ RP podnosi siê na lub przed
siedzibami Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów. Pozosta³e organy pañstwowe i samorz¹dowe s¹ zobowi¹zane do podnoszenia flagi w okrelonych okolicznociach  podczas sesji organów samorz¹dowych lub podczas uroczystoci, rocznic i wi¹t pañstwowych. Sporód urzêdów
objêtych kontrol¹ NIK, na sta³e flaga RP umieszczona by³a na lub przed siedzib¹
MK, MON, UMiG Wieliczka oraz Granicznej Placówki Kontrolnej w Terespolu.
Obowi¹zkowe dekorowanie flagami w Polsce odbywa siê cztery dni w roku:
1, 2, 3 maja oraz 11 listopada 54/. Obowi¹zuj¹ce przepisy nie okrelaj¹ przy tym
pory wywieszania i zdejmowania flag, co przy braku dodatkowych wskazówek

48/

49/
50/
51/

52/
53/
54/

§ 34 ust 3 zarz¹dzenia nr 19 Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie
instrukcji kancelaryjnej.
Za³¹cznik nr 3 do ustawy o godle.
Przyjêta przez NIK granica tolerancji dla odchylenia od prawid³owej proporcji flagi.
Proporcje flagi okrelane s¹ przez wszystkie kraje np. 2:3 (Czechy, Indie, Austria), 5:8
(Szwecja), niekiedy z bardzo du¿¹ dok³adnoci¹ np.: 10:19 (USA) lub 189:335 (Salwador). W Indiach, poza ustaleniem proporcji flagi, wprowadzono równie¿ 9 standardowych wielkoci flagi (w milimetrach). Okrelono m.in., która wielkoæ ma byæ stosowana do umieszczania na samochodach, na samolotach, która jako proporczyki do
stawiania na stole.
Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki, UG w Pieckach, MSZ, MON, KGP.
Art. 7 ustawy o godle.
Np. w Szwecji s¹ to 24 dni w roku.
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przyczynia³o siê do znacznej dowolnoci w tym wzglêdzie 55/.
W ocenie NIK, praktyka wywieszania flagi w jednostkach publicznych powinna byæ ujednolicona, np. przez coroczne og³aszanie listy dni w roku, kiedy
flaga ma byæ obowi¹zkowo podnoszona. Za precyzyjnym ich okreleniem opowiedzia³o siê równie¿ MENiS, wskazuj¹c na potrzebê wydania przepisów, enumeratywnie ustalaj¹cych wiêta pañstwowe oraz rocznice, w których ma byæ
podnoszona flaga pañstwowa na budynkach 56/. W tym kontekcie, za przyk³ad
dobrej praktyki uznaæ mo¿na przyjête w 2004 r. zasady podnoszenia flagi na Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim, uwzglêdniaj¹ce uroczystoci zarówno o charakterze narodowym oraz europejskim, jak i wa¿ne dla urzêdu, z zaznaczeniem,
kiedy, obok flagi pañstwowej, ma byæ wywieszona równie¿ flaga UE 57/.
Przy wywieszaniu flag ró¿nych pañstw i organizacji wa¿na jest kolejnoæ ich
umieszczania. Kwestie te nie s¹ jednak regulowane prawem a wiedza na temat

Kraków, Narodowe wiêto
Niepodleg³oci, 11 listopada 2004 r.

prawid³owego sposobu wywieszania flag nie jest powszechna 58/. Podstawow¹
zasad¹ heraldyczn¹ jest umieszczanie flagi pañstwowej na pozycji uprzywilejowanej w stosunku do wszystkich innych flag. Miejscem uprzywilejowanym jest
strona prawa, patrz¹c od strony obiektu przed którym umieszczona jest flaga
(strona, w któr¹ zwrócona jest g³owa or³a) 59/. Z zasady tej wynika inna, g³osz¹ca
pierwszeñstwo znaków pañstwowych gospodarza przed równorzêdnymi im w hierarchii znakami pañstwa, w którego imieniu odbywa siê wizyta w³adz pañstwowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do czasu przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej, stosowa³o zasadê dawania pierwszeñstwa fladze gocia zagranicznego. Obecnie stosowana jest zasada pierwszeñstwa flagi narodowej przed flag¹ gocia, z wyj¹tkiem ceremonii podpisywania dokumentów, konferencji prasowych, oficjalnych fotografii itp.

Kraków, Narodowe wiêto
Niepodleg³oci, 11 listopada 2004 r.

55/

56/
57/

58/

59/

Np. w S³owacji dekorowanie flagami rozpoczyna siê nie wczeniej ni¿ o godz. 22:00
dnia poprzedzaj¹cego, a zdejmuje siê je nie póniej ni¿ do godz. 8:00 dnia nastêpnego. Dla porównania w Polsce w 2004 r., z okazji Narodowego wiêta Niepodleg³oci
niektóre jednostki by³y udekorowane flagami przez piêæ dni, a inne tylko przez jeden.
Dokonany przegl¹d sposobu udekorowania flagami miast, w których przeprowadzana
by³a kontrola NIK wykaza³y, ¿e na urzêdach pañstwowych i samorz¹dowych by³y
wywieszone flagi, ale dekoracja na ogó³ by³a skromna: kilka flag, które, szczególnie
w przypadku najwiêkszych gmachów, s¹ ma³o widoczne lub umieszczone np. pod
filarami. Natomiast wiele jednostek pañstwowych, np. biblioteki w ogóle zapomina
o tym obowi¹zku. Stwierdzono równie¿ brak dekoracji miejsc pamiêci narodowej.
Obserwacje te potwierdzaj¹ listy od obywateli.
Z opinii Biura Dyrektora Generalnego MENiS
Dniami takimi by³y:
- 1 maja - wiêto Pañstwowe - flaga RP oraz flaga Unii Europejskiej
- 2 maja - Dzieñ Flagi RP - flaga RP,
- 3 maja - wiêto Narodowe Trzeciego Maja - flaga RP,
- 5 i 9 maja - wiêta Europejskie - flaga RP oraz flaga Unii Europejskiej,
- 27 wrzenia - Dzieñ Polskiego Pañstwa Podziemnego - flaga RP,
- 10 listopada - wrêczanie odznaczeñ pañstwowych i obywatelstw przez Wojewodê
Ma³opolskiego  flaga RP,
- 11 listopada - Narodowe wiêto Niepodleg³oci - flaga RP.
Wskazówki dotycz¹ce eksponowania flagi RP w stosunku do flag innych krajów i UE
zosta³y przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa spraw Wewnêtrznych
i Administracji, w artykule pt. Zasady eksponowania flagi Unii Europejskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz siedzibach polskich urzêdów.
Bardziej szczegó³owo sposób umieszczania flag zosta³ przedstawiony w za³. nr 7.
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Na moim osiedlu nikt nie wywiesi³ flagi
narodowej w dniu 11 listopada (...) moim
zdaniem od roku 1989 symboli narodowych u¿ywa siê mniej ni¿ przed tym rokiem. Paradoks. Mariusz G.
Administracja publiczna winna byæ zobowi¹zana do znacznie powa¿niejszych akcji dekorowania flagami budynków w okresie wi¹t, ni¿ ma to miejsce obecnie. Budynki urzêdów pañstwowych powinny mieæ
sta³¹ dekoracjê. Rafa³ B.
Moim zdaniem nale¿y wymuszaæ na administracji pañstwowej i samorz¹dowej, na
burmistrzach, so³tysach, prezydentach
miast, szko³ach i nauczycielach, aby w
wiêta pañstwowe by³y wywieszane flagi
narodowe. Nale¿y mówiæ g³ono w mediach i czêsto o patriotyzmie i wysoko karaæ tych, co beszczeszcz¹, wymiewaj¹,
poni¿aj¹ nasze symbole narodowe. Pierwsi
musz¹ reagowaæ policjanci, nale¿y daæ
im uprawnienia do karania wysokimi mandatami tych, co tak czyni¹. Bogumi³a A.K.,
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3.2.1.3. God³o i flaga w ambasadach RP
W ramach kontroli przeprowadzonej w MSZ, sprawdzono równie¿ sposób eksponowania god³a i flagi na budynkach wybranych 4 ambasadach RP  w Waszyngtonie, Brukseli, Bernie i Moskwie 60/. Stwierdzono, ¿e na ¿adnej z wymienionych placówek nie umieszczono wizerunku god³a zgodnego z wzorem ustawowym. Na ich siedzibach znajdowa³y siê mosiê¿ne tablice z wizerunkiem or³a w koronie bez tarczy, a dodatkowo, na dwóch ambasadach 61/ umieszczone by³y
barwne wizerunki god³a, jednak w obu przypadkach niezgodne z ustaw¹.
Wed³ug MSZ, zgodnie ze zwyczajem miêdzynarodowym na gmachach
amabasad umieszcza siê dyskretne, stonowane wykonane z polerowanego
mosi¹dzu tablice informacyjne zawieraj¹ce nazwê przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzêdu konsularnego w jêzykach kraju wysy³aj¹cego i kraju przyjmuj¹cego, zwieñczone nak³adanym god³em w stylizacji i materiale adekwatAmbasada RP w Królestwie Belgii

nym do ca³oci przedmiotu 62/.
NIK nie podziela tak wyra¿onego pogl¹du. W ocenie Izby oznaczenie siedzib ambasad RP powinno byæ widoczne, a umieszczone na nich god³o stanowiæ wierne odzwierciedlenie wzoru ustawowego. Prawid³owe u¿ywanie god³a
i flagi RP przez polskie placówki zagraniczne ma szczególne znaczenie dla kszta³towania w³aciwego wizerunku Polski w innych krajach. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Konwencja wiedeñska o stosunkach dyplomatycznych daje prawo do umieszczania god³a i flagi pañstwa wysy³aj¹cego na obiektach misji dyplomatycznych, w
tym na siedzibach ambasad. Z uprawnienia tego korzystaj¹ inne kraje, które maj¹

Ambasada RP w USA, Waszyngton

swoje misje dyplomatyczne w Polsce i na swoich ambasadach umieszczaj¹ nale¿ycie utrzymane, barwne god³a swoich krajów.
Przedstawicielstwa dyplomatyczne s¹ jednym z podmiotów wskazanych
w ustawie o godle, które maj¹ obowi¹zek podnoszenia flagi pañstwowej z god³em 63/. Tymczasem przed budynkiem Ambasady RP w Waszyngtonie na maszcie umieszczona by³a flaga bez god³a, co t³umaczono brakiem flag z god³em
bêd¹cych w nale¿ytym stanie. Nieprawid³owoæ ta zosta³a usuniêta jeszcze
w czasie trwania kontroli NIK.
Nieprawid³owoci w sposobie prezentowania god³a wystêpowa³y równie¿
na stronach internetowych niektórych ambasad RP. Na przyk³ad, na stronach
placówek RP na terenie USA umieszczone by³y nieprawid³owe wizerunki god³a

Ambasada RP w USA, tablica przy
bramie wejciowej

RP, z czarnymi gwiazdkami na skrzyd³ach, zamiast bia³ych rozetek. Pomimo dwukrotnie przes³anych do MSZ przez Komisjê Heraldyczn¹ MSWiA pism w tej sprawie, od grudnia 2003 r. nie podjêto ¿adnych dzia³añ maj¹cych na celu zmianê
wizerunku god³a 64/. Nieprawid³owoæ tê usuniêto dopiero w czasie trwania kontroli NIK, w trakcie której MSZ skierowa³ równie¿ depeszê do wszystkich placówek
dyplomatycznych RP, zwracaj¹cego uwagê na koniecznoæ przestrzegania zgodnoci symboli RP umieszczanych na stronach internetowych z ustaw¹ o godle.
60/

61/
62/
63/
64/

Ustaleñ tych dokonano zasiêgaj¹c informacji i pobieraj¹c wyjanienia od pracowników placówek  w trybie art.29 pkt 2 lit f ustawy o NIK.
Waszyngton i Berno.
Wyjanienie dyrektora Biura Administracji MSZ.
Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o godle.
Obydwa pisma z Komisji Heraldycznej w tej sprawie zosta³y omy³kowo zniszczone przez
odpowiedzialnego pracownika MSZ, co, w zwi¹zku z ujawnieniem w trakcie kontroli
NIK, zosta³o ukarane karami dyscyplinarnymi.
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3.2.1.4.

Hymn RP

Tekst muzyczny hymnu pañstwowego w uk³adach na jeden g³os, na fortepian, oraz na g³os i fortepian okrelony zosta³ w ustawie o godle. Minister Kultury
wyposa¿ony zosta³ jednoczenie w uprawnienie do zatwierdzania tekstu muzycznego hymnu pañstwowego w uk³adach na zespo³y chóralne, instrumentalne i instrumentalno-wokalne 65/.
Wymóg ten nie by³ realizowany. Brak takich dzia³añ uzasadniano m.in. tym,
¿e do ministerstwa nie wp³yn¹³ ¿aden wniosek o zatwierdzenie tekstu muzycznego hymnu, za tradycja wykonywania hymnu sprawi³a, ¿e prawie ka¿dy z wiêkszych zespo³ów artystycznych dysponuje w³asn¹ orkiestracj¹. Zwrócono równie¿
uwagê, ¿e nie istniej¹ sankcje z tytu³u nieprawid³owej formy wykonania hymnu,
ministerstwo nie by³oby w stanie wykonywaæ funkcji kontrolnej w tym zakresie, ze
wzglêdu na du¿¹ liczbê wykonañ hymnu oraz brak specjalistów posiadaj¹cych
umiejêtnoæ czytania i rozpoznawania nut 66/.
Najwy¿sza Izba Kontroli nie podziela tak sformu³owanego stanowiska. Minister Kultury, jako organ kieruj¹cy dzia³em kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obowi¹zany jest do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów,
przedk³adania inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady
Ministrów oraz wykonywania polityki Rady Ministrów 67/. Minister kieruj¹cy dzia³em administracji rz¹dowej nie mo¿e byæ zatem jedynie biernym wykonawc¹
regulacji ustawowych, wchodz¹cym w relacje prawne z podmiotami zewnêtrznymi tylko wtedy, gdy na wniosek tych podmiotów wykonuje zadania administracji. Ma on obowi¹zek aktywnego reagowania na zjawiska wystêpuj¹ce w zakresie jego dzia³alnoci

68/

. Wprawdzie faktycznie Minister Kultury nie zosta³ upo-

wa¿niony przepisami ustawy o godle do wystêpowania do podmiotów wykonuj¹cych hymn z ¿¹daniem przedstawienia tekstów muzycznych w celu zatwierdzenia, to jednak posiada³ zarówno urzêdow¹ wiedzê o tym, ¿e ¿aden podmiot
nie uzyska³ zatwierdzenia hymnu, jak i wiedzê powszechnie dostêpn¹, choæby
z racji uczestnictwa w uroczystociach pañstwowych, ¿e takie publiczne wykonania hymnu maj¹ miejsce. Tym samym na organie tym spoczywa³ obowi¹zek
podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia niezgodnoci stanu faktycznego z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Zdaniem NIK, wykonywanie hymnu RP w wersji artystycznie przetworzonej
powinno byæ dopuszczalne, ale wy³¹cznie jako wydarzenie artystyczne i pod
warunkiem, ¿e nie jest jego omieszeniem lub w inny sposób nie uchybia jego
czci. Natomiast wykonania hymnu przy oficjalnych okazjach pañstwowych powinny byæ zgodne ze wzorami okrelonymi w ustawie lub przez Ministra Kultury.

65/
66/
67/

68/

Art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o godle.
Wyjanienia sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury.
Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U.
z 2003 r., Nr 159, poz. 1548 ze zm.).
Na przyk³ad, Polski Komitet Olimpijski, który przekaza³ organizatorom igrzysk olimpijskich
w Atenach w 2004 r. p³ytê CD z hymnem Polski, nie wyst¹pi³ do Ministra Kultury
o zatwierdzenie tekstu muzycznego wysy³anego hymnu poniewa¿, jak wyjani³
Sekretarz Generalny PKOL, nie by³ uprzedzony o koniecznoci zastosowania takiej
procedury. PKOL zadeklarowa³ jednoczenie, ¿e przy kolejnych edycjach igrzysk
olimpijskich, obowi¹zek ten zostanie dope³niony.
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Jestem oficerem Wojska Polskiego. (...) je¿eli ¿o³nierz przez ca³y rok swojej s³u¿by
nie s³yszy hymnu narodowego, nawet na
swojej przysiêdze  to pytam  do kogo
mo¿na mieæ pretensje. (...) Obecnie przebywam w amerykañskiej bazie wojskowej. Tam amerykañskie flagi narodowe s¹
wszêdzie: kino, hala gimnastyczna, kaplica, nie wspominaj¹c o biurach, masztach
i pomieszczeniach s³u¿bowych. Przed ka¿dym seansem filmowym w kinie odgrywany jest hymn narodowy */. Oficer
Od kilku tygodni mój czteroletni syn podpiewuje sobie Hymn (pods³uchany na uroczystoci pasowania na przedszkolaka),
wiêc si³¹ rzeczy piewamy razem. Magdalena K.N.
Wemy przyk³ad z Amerykanów, którzy
z czci¹ przyk³adaj¹ rêkê do serca w czasie piewu swojego hymnu, a w przydomowym ogródku powiewa dumnie flaga
przypominaj¹ca sk¹d s¹, kim s¹ i dok¹d
zmierzaj¹. Ma³gorzata S.
Nale¿y tak¿e wprowadziæ obowi¹zek unijny (albo nawet ONZ) nak³adaj¹cy na organizatorów imprez sportowych dba³oæ
o wykonanie hymnów zgodnie z oficjalnymi wykonaniami pañstwowymi. Obywatel RP
W trakcie kontroli poinformowano kontrolera NIK, ¿e MON podjê³o, w trybie pilnym,
dzia³ania maj¹ce na celu m. in. przywrócenie zasady odgrywania hymnu pañstwowego podczas przysiêgi wojskowej.
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Nale¿y dodaæ, ¿e Minister Kultury, nie czekaj¹c na ewentualne zmiany przepisów ustawowych, zleci³ opracowanie wzorcowego tekstu muzycznego hymnu
na zespo³y wokalne, instrumentalne i wokalno-instumentalne, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej MK, jako wykonanie zatwierdzone przez ministra kultury 69/.

3.2.1.5. Odpowiedzialnoæ za umieszczanie
i utrzymanie god³a i flagi RP
Warszawa, siedziba komornika s¹dowego

Tylko w 3 sporód 13 kontrolowanych przez NIK jednostek 70/ oraz w 5 z 18
jednostek dzielnicowych w Warszawie, skontrolowanych przez Biuro Kontroli Wewnêtrznej i Audytu 71/, wyznaczono osoby odpowiedzialne za umieszczanie god³a i flagi RP. Najbardziej ca³ociowo obowi¹zki w zakresie u¿ywania symboli okrelono w dwóch urzêdach dzielnicowych Miasta St. Warszawy  Bemowo i Ursynów. W jednostkach tych przeprowadzano corocznie analizê zapotrzebowania
na god³a i flagi, polegaj¹c¹ na sprawdzeniu stanu gode³ i flag oraz ewentualnym ich uzupe³nieniu.
Z nielicznymi wyj¹tkami 72/, w jednostkach objêtych kontrol¹ god³a i flagi by³y
utrzymane w dobrym stanie. Jednak treæ listów od obywateli oraz wyniki prze-

-

gl¹du symboli umieszczonych na siedzibach urzêdów dokonanego 11 listopada

Starsze pokolenie pamiêta jak przed wojn¹ 1939 r. by³y piêknie udekorowane ulice miast w wiêta 11 listopada i 3 maja.
Ale ten obowi¹zek by³ respektowany przez
ludnoæ i urzêdy, ale i egzekwowany przez
policjê, czego nie robi siê w czasach dzisiejszych. Ryszard O.

zarówno nieprzypisanie odpowiedzialnoci za dba³oæ o nale¿yty stan ekspono-
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Bodaj¿e 7 lat temu przeprowadzi³em taki
oto eksperyment. Wynotowa³em sobie,
które instytucje (w centrum miasta) nie
wywiesi³y flagi w dniu 11 listopada. Rok
póniej, na dwa tygodnie przed Dniem Niepodleg³oci wys³a³em do wszystkich pisma
przypominaj¹ce o tym obowi¹zku, nawi¹zuj¹ce oczywicie do ich zachowania rok
wczeniej. Reakcje by³y ró¿ne, ale generalnie pozytywne. Pewna bardzo wa¿na
instytucja kulturalna zosta³a teraz oflagowana jak nigdy dot¹d (kilkanacie flag).
Co prawda w kolejnym roku by³o ich
znacznie mniej, ale do dzi co roku flagi
s¹ ju¿ wywieszane. Jan K.
Doæ zamykania bia³o-czerwonej w szufladach urzêdów. Nomy je na ubraniach,
nie bójmy siê wywieszaæ z okien itp. (...)
Uwa¿am, ¿e jaka dobra agencja reklamowa powinna zrobiæ kampaniê typu:
bia³o-czerwona jest trendy, ¿eby upowszechniæ stosowanie barw narodowych.
Piotr P.D.
Z rozczuleniem wspominam rok 1973 kiedy kupowa³am nasz¹ flagê w Hamburgu
i pietyzm, z którym mi J¹ sprzedawano.
Po tylu latach zmarnia³a i z honorami zosta³a spalona. (...) Chcia³am tu, w Gdañsku kupiæ now¹, niestety czego takiego
co przypomina byle jaki materia³ bieliniany w dodatku niechlujnie wykoñczony, nie by³am w stanie kupiæ. I nie flagujê. Kinga S. Lat 80.

2004 r. wskaza³y na powtarzaj¹ce siê przypadki eksponowania zniszczonych lub
brudnych flag i gode³. Nale¿y uznaæ, ¿e na stan taki zasadniczy wp³yw mia³o
wanych w urzêdzie symboli pañstwowych, jak i nieprzeprowadzanie kontroli w tym
zakresie  przez komórki kontroli wewnêtrznej w poszczególnych urzêdach. Kontroli takiej równie¿ nie przeprowadza³ i nie planowa³, w jednostkach administracji
rz¹dowej, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 73/.
Przepisy ustawy o godle, ze wzglêdu na ogólny charakter, nie zapewniaj¹
jednolitego podejcia do u¿ywania god³a i flagi przez administracjê publiczn¹.
Aby wype³niæ tê lukê, jednym z celów kontroli by³o opracowanie zasad dobrej
praktyki u¿ywania symboli pañstwowych przez administracjê publiczn¹. Na potrzebê przyjêcia takiego uszczegó³owienia wskazywali równie¿ kierownicy jednostek kontrolowanych. Na przyk³ad, w jednej z opinii wyra¿ono pogl¹d, ¿e w zwi¹zku z brakiem rozporz¹dzenia wykonawczego do ustawy o godle, barwach i hymnie RP, proponowane dobre praktyki u¿ywania symboli pañstwowych stanowi¹
cenne ród³o uporz¹dkowanych informacji do upowszechnienia w formie wytycznych w zakresie u¿ywania symboli pañstwowych. Ich odbiorc¹ powinny byæ
nie tylko jednostki administracji publicznej, ale równie¿ placówki owiatowe edukuj¹ce dzieci i m³odzie¿ w zakresie poszanowania symboli RP 74/.

69/
70/

71/
72/

73/
74/

Odpowied Ministra Kultury na wyst¹pienie pokontrolne NIK.
Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Miasta i Gminy w Wieliczce, Urz¹d Gminy
w Pieckach.
Bemowo, Ursynów, Rembertów, Weso³a, ¯oliborz.
Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki, Warmiñsko  Mazurski Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Gminy
w Pieckach.
Informacja dla NIK uzyskana w zwi¹zku z prowadzon¹ kontrol¹.
Z opinii Burmistrza Biskupca
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W ocenie NIK, jedn¹ z podstawowych przyczyn problemów zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy o godle jest nieprzypisanie jakiemukolwiek organowi administracji publicznej odpowiedzialnoci za nadzór nad przestrzeganiem zawartych w niej
przepisów. Zdaniem NIK, policja oraz stra¿ miejska powinny sprawdzaæ prawid³owoæ umieszczenia oraz stan gode³ i flag i posiadaæ uprawnienie do wystawiania mandatów, np. za niewywieszenie flagi przez jednostkê zobowi¹zan¹ z okazji wi¹t pañstwowych i narodowych. Rozwi¹zanie takie przyjêto m.in. na S³owacji 75/, gdzie nadzór nad wykonaniem ustawy o symbolach pañstwowych powierzono Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych, urzêdom wojewódzkim i powiatowym,
których zadaniem jest wskazywanie na nieprawid³owoci i egzekwowanie ich
usuniêcia. Urzêdom powiatowym nadano równie¿ uprawnienie do wystawiania
mandatów. Na potrzebê wprowadzenia ca³ociowego nadzoru nad wykonywaniem ustawy wskazywa³o równie¿ Ministerstwo Kultury stwierdzaj¹c, ¿e: ...stosowanie symboli narodowych (w znakomitej wiêkszoci opisane w dokumencie

Dziwnów, zdjêcie flagi przy pomniku
marynarzy nades³ane przez Waldemara T.

Zasady dobrej praktyki obchodzenia siê z symbolami narodowymi) powinno byæ
uregulowane prawem, a organem najbardziej odpowiednim do tworzenia projektów aktów prawnych, a potem nadzoru nad jego wykonaniem, ze wzglêdu
na rangê sprawy, wydaje siê byæ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a urzêdem
odpowiedzialnym - Kancelaria Prezydenta RP 76/.

3.2.2.

Oferta rynkowa dotycz¹ca god³a i flagi RP

Flagi i god³o s¹ wytwarzane przez wielu producentów a obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie przewiduj¹ obowi¹zku zaopatrywania symboli pañstwowych
w certyfikaty, potwierdzaj¹ce ich zgodnoæ z wymogami ustawowymi. Producenci, szczególnie god³a, wykorzystuj¹c ró¿ne techniki i materia³y, wytwarzaj¹
czêstokroæ god³a niezgodne z wzorem ustawowym, o zró¿nicowanej estetyce.
W zwi¹zku z prowadzon¹ kontrol¹ dokonano zakupu egzemplarzy god³a
w wybranych sklepach w Polsce, w których m.in. zaopatrywa³y siê kontrolowane urzêdy, a nastêpnie dokonano ich ekspertyzy. Sporód 30 sprawdzonych eg-

Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki Wydzia³
Skarbu Panstwa

zemplarzy god³a tylko jeden, bêd¹cy reprodukcj¹ wzoru okrelonego w ustawie
o godle, by³ prawid³owy. W sporz¹dzonej ekspertyzie wskazano, ¿e producenci
doæ powszechnie wykorzystuj¹ bardziej lub mniej przetworzone wizerunki god³a
dostêpne na ró¿nych stronach internetowych 77/.
Ekspertyz¹ objêto równie¿ zakupione w tym celu, w ró¿nych punktach sprzeda¿y w których zaopatrywa³y siê kontrolowane jednostki, 9 sztuk flag. ¯adna z nich
nie spe³nia³a wymogów ustawowych dotycz¹cych proporcji i odcienia barwy
(wspó³rzêdnych trójchromatycznych), okrelonych w ustawie o godle. Wed³ug
opinii G³ównego Urzêdu Miar w zakresie metod pomiarowych, jak równie¿ dostêpnoci na rynku materia³ów, które mog³yby pos³u¿yæ do uszycia flag, od czasu uchwalenia ustawy wyst¹pi³y du¿e zmiany uwarunkowane postêpem technologicznym. W szczególnoci dotyczy to upowszechniania siê materia³ów w³ókienniczych bazuj¹cych na tworzywach sztucznych, silnie reaguj¹cych na obecne

75/

76/
77/

Ustawa Rady narodowej Republiki S³owackiej z dnia 18 lutego 1993 r. o symbolach
pañstwowych republiki S³owackiej i ich stosowaniu (Dz. U. z 1993 r. Nr 63).
Fragment z opinii sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury.
Fragment z opinii po ekspertyzie gode³, przygotowanej na zlecenie NIK.
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W latach 60tych mój ojciec spêdzi³ rok na
stypendium w Danii. Opowiada³ mi o wizycie w domu prywatnym, przed którym
na specjalnym maszcie wywieszona by³a
duñska flaga. Spyta³ wiêc gospodarza, co
to za wiêto. Mam urodziny, odrzek³
gospodarz z dum¹. Podobnych masztów
by³o przed duñskimi domami mnóstwo. A u
nas brakuje choæby uchwytów na drzewce (zw³aszcza w nowym budownictwie).
Magdalena K.N.
Znaczenie symboli pañstwowych i narodowych w moim ¿yciu jest fundamentalne. Bia³o-czerwona flaga, Orze³ Bia³y,
Mazurek D¹browskiego okrelaj¹ moj¹
przynale¿noæ do wielomilionowego Narodu Polskiego, wskazuj¹ moje miejsce w
Europie i na wiecie. Flaga, God³o, Hymn
uwiêcone tradycj¹, zagwarantowane
Konstytucj¹ i ustaw¹ daj¹ mi poczucie,
¿e nale¿ê do niezawis³ego Narodu, mieszkam w niepodleg³ym Pañstwie, budz¹
uczucia patriotyczne. Gracjan P.
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w wietle dziennym promieniowanie nadfioletowe. Rozwi¹zaniem tego problemu mog³oby byæ certyfikowanie tkanin przeznaczonych do szycia flag.

3.2.3.

Symbole pañstwowe w wiadomoci
spo³ecznej

Postrzeganie symboli pañstwowych i stosunek do nich obywateli by³y przedmiotem ogólnopolskich badañ przeprowadzonych na zlecenie Najwy¿szej Izby
Kontroli przez Orodek Badania Opinii Publicznej w grudniu 2004 r. Metod¹ bezporedniego wywiadu kwestionariuszowego zbadano jak Polacy zapatruj¹ siê
na obecnoæ symboli pañstwowych w ¿yciu spo³ecznym, czy razi ich co w pos³ugiwaniu siê owymi symbolami, czy Polacy s¹ sk³onni wyra¿aæ swoje uczucia
przy pomocy symboli pañstwowych, czy pojêcie patriotyzmu jest w spo³eczeñstwie nadal aktualne.
Najistotniejsze dla badanej materii wydaje siê to ostatnie zagadnienie, poniewa¿ kwestia wyra¿ania uczuæ patriotycznych i sposobu ich manifestowania
jest wtórna wobec problemu, czy uczucia takie w ogóle w spo³eczeñstwie istniej¹. Na pytanie, czy patriotyzm nie jest pojêciem przestarza³ym, zdecydowana
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Media publiczne powinny mieæ obowi¹zek nadawania hymnu polskiego o sta³ej
okrelonej godzinie, aby podkreliæ ich odró¿nienie od mediów komercyjnych. Szacunek dla hymnu musi wyra¿aæ postawa
wyprostowana w ka¿dych okolicznociach. Rafa³ B.
Bardzo wa¿n¹ rolê w Polsce powinna odgrywaæ bia³o-czerwona flaga, która to
powinna byæ widoczna BEZWZGLÊDNIE I
ZAWSZE na wszystkich obiektach w³adzy
pañstwowej i samorz¹dowej. Grzegorz D.
Aktualnie podró¿uj¹c ulicami Krakowa
czêsto widzê flagi Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, coraz czêciej Niemiec,
a poza wiêtami Bia³o-Czerwonej szukaæ
darmo. Jak wiêc mam czuæ siê w Polsce,
gdzie nie mogê znaleæ w³asnego symbolu. Piotr K., lat 20.
Symbole polskie powinny kojarzyæ siê z dobrymi stronami Polaków, ich histori¹ i tradycj¹, w celu uzmys³owienia innym, ¿e
jestemy czêci¹ pewnej ca³oci i nikt nie
jest naszym wrogiem, a wcale nie w sytuacjach s³u¿¹cych podkreleniu swojej odrêbnoci narodowej i czêsto braku tolerancji. Agata M.
Czasami miewam wra¿enie, ¿e Polacy dzi
nie potrafi¹ czy nie dostrzegaj¹ tego szczêcia, i¿ mo¿emy ¿yæ w wolnej Polsce. Przyk³adem jest choæby scena z Przedwionia  gdzie ludzie po przekroczeniu granicy Polskiej ca³owali ziemiê i god³o Polskie na szlabanie. Dzi my ¿yjemy w tej
Polsce, o której oni marzyli. Powinnimy
to doceniæ w³anie m.in. poprzez szacunek nie tylko do Ojczyzny, ale i do symboli narodowych Polski. Maciej W.

wiêkszoæ ankietowanych odpowiedzia³a przecz¹co. Warto podkreliæ, ¿e ocena taka tylko w niewielkim stopniu zale¿a³a od poziomu wykszta³cenia, a w jeszcze mniejszym od miejsca zamieszkania. Zwraca te¿ uwagê odwrócenie obiegowego pogl¹du, ¿e to wie i ma³e miasteczka stanowi¹ ostojê polskoci. Wyniki
ankiety prowadz¹ do wniosków wrêcz przeciwnych: to w pozornie kosmopolitycznych wielkich miastach opinia o utrzymuj¹cej siê ¿ywotnoci pojêcia patriotyzmu mia³a najwiêcej zwolenników. Jeszcze mniejsz¹ korelacjê odnotowano
miêdzy wyra¿anymi pogl¹dami, a stosunkiem badanych do religii i ich orientacj¹ polityczn¹. Znów opieraj¹c siê na utartych schematach nale¿a³oby przyj¹æ,
i¿ patriotyzm manifestowaæ bêd¹ raczej respondenci deklaruj¹cy przywi¹zanie
do religii, ludzie o orientacji prawicowej, ni¿ niewierz¹cy pogl¹dów lewicowych.
W rzeczywistoci zwi¹zki takie da³y siê zaobserwowaæ, wszak¿e ledwie zaznaczone  ró¿nice nie przekracza³y kilku procent. Pozwala to wysnuæ wniosek, i¿
w ca³ym spo³eczeñstwie negatywne i pozytywne postrzeganie pojêcia patriotyzmu kszta³tuje siê niezale¿nie od stosunku do religii i deklarowanych pogl¹dów
politycznych.
Niewielkie ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi kategoriami spo³ecznymi odnotowano równie¿ w kwestii obecnoci symboli pañstwowych w ¿yciu publicznym
i codziennym. Respondenci w wiêkszoci odpowiedzieli, ¿e ich zdaniem symbole
pañstwowe pojawiaj¹ siê w Polsce tak czêsto jak trzeba, a jeli mieli inne zdanie,
to zdecydowanie czêciej brzmia³o ono raczej za rzadko, ni¿ raczej za czêsto.
Wiêksze natomiast ró¿nice wyst¹pi³y w ocenach sposobu u¿ycia symboli.
Przypadki niew³aciwego wykorzystania hymnu, flagi lub god³a pañstwowego zapamiêta³a jedna trzecia badanych. Byli to czêciej ludzie wykszta³ceni,
zamieszkali w wielkich miastach. Dostrzeganiu podobnych przypadków sprzyja³
zdecydowanie fakt zainteresowania polityk¹  zauwa¿y³o je ponaddwukrotnie
wiêcej nale¿¹cych do tej grupy badanych, ni¿ osób w ogóle nie interesuj¹cych
siê polityk¹. Ró¿nice te wynikaj¹ zapewne z po³¹czenia dwóch czynników 
rodowiska zamieszkania i uwra¿liwienia na sposób pos³ugiwania siê symbolami
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narodowymi. W du¿ych miastach istnieje wiêcej okazji do u¿ywania, ale i do
nadu¿ywania symboli, zarówno z okazji wi¹t pañstwowych, manifestacji politycznych, jak w czasie ró¿nego rodzaju demonstracji, akcji protestacyjnych,

Czy w Polsce symbole pañstwowe
pojawiaj¹ siê w ¿yciu publicznym i
codziennym tak czêsto, jak trzeba, za
czêsto czy za rzadko?

na meczach i imprezach sportowych, w celach reklamowych itp., za ludzie lepiej wykszta³ceni i bardziej zainteresowani ¿yciem politycznym czêciej
zwracaj¹ uwagê na fakt niew³aciwego, ich zdaniem, pos³ugiwania siê narodowymi symbolami.
Dlaczego u¿ycie symboli pañstwowych uwa¿a
siê za niew³aciwe? Odpowiedzi zarówno tych, którzy takie sytuacje pamiêtaj¹, jak i tych, którzy podobnych obserwacji nie poczynili, oddawa³y raczej
ogólne wyobra¿enia, ni¿ przywo³ywa³y konkrety nawi¹zuj¹ce do w³asnych dowiadczeñ. Zgodnie
z opini¹ ankietowanych, niew³aciwe u¿ycie symboli polega g³ównie na braku dba³oci o ich wygl¹d oraz na u¿ywaniu symboli nieodpowiadaj¹cych
ustawowemu wzorcowi. Znacznie mniej zwolenników zyska³y odpowiedzi konkretniejsze  niew³aciwym jest wykorzystywanie symboli w celach partyjnych,
w reklamach, biznesie, a tak¿e w sytuacjach zwyczajnych, co mo¿na by³o-

Na czym najczêciej polega niew³aciwe u¿ycie symboli panstwowych?

by uznaæ za postulat pewnej odwiêtnoci, czy te¿ wyj¹tkowoci u¿ycia symboli.
Na pytanie, kto ponosi winê za nie-

na braku dba³oœci o symbole,
o ich wygl¹d

18%

w³aciwe u¿ywanie symboli pañstwowych, na u¿ywaniu symboli niezgodnych
na pierwszym miejscu wymieniono polityków, a nastêpnie rodki przekazu  w su-

17%

z wzorami ustawowymi
na wykorzystaniu ich
w celach partyjnych

12%

mie by³a to ponad po³owa odpowiedzi, na wykorzystaniu ich w reklamach

11%

na u¿ywaniu ich
w sytuacjach zwyczajnych

11%

na kolejnych pozycjach znalaz³y siê dom
rodzinny oraz szko³y. Za miejsce istotne dla
kszta³towania postawy wobec symboliki
narodowej uznana zosta³a rodzina.

na wykorzystaniu ich
do interesów ekonomicznych
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Jak Polacy reaguj¹ na objawy braku
dba³oci o symbole pañstwowe? Wiêk-
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szoæ odpowiedzia³a: zauwa¿am takie sytuacje i denerwuj¹ mnie one. Ludzi
zwracaj¹cych uwagê na wygl¹d narodowych symboli nieco ³atwiej znaleæ
w wielkich miastach oraz w najwy¿szej grupie wykszta³cenia.
W publicznych wypowiedziach na temat u¿ywania symboli pañstwowych
prezentowana jest niejednokrotnie opinia, i¿ Polacy o swoje symbole dbaj¹ mniej
ni¿ inne narody, choæ z historycznych powodów powinno byæ akurat na odwrót.
Badanie nie potwierdzi³o przekonania, i¿ powinnimy dbaæ o nie w wiêkszym stopniu ni¿ inni. Takie pogl¹dy wyrazi³o niemal tyle samo ankietowanych, co przekonanie, i¿ Polacy winni szanowaæ swoje symbole tak samo jak pozosta³e narody.
Interesuj¹ce wyniki przyniós³ sonda¿ dotycz¹cy ju¿ nie opinii czy preferencji,
ale praktycznego manifestowania uczuæ patriotycznych przez ankietowanych.
Na pytanie kto ma w domu flagê pañstwow¹, twierdz¹co odpowiedzia³a jedna
trzecia badanych. Okaza³o siê, ¿e na fakt posiadania lub nieposiadania bia³oczerwonej flagi nie wp³ywa miejsce zamieszkania, w niewielkim stopniu  poziom
wykszta³cenia, g³ównie zale¿y to natomiast od regionu. O ile w regionie wschod-
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Dzisiaj, kiedy Pañstwo odwróci³o siê od
swoich obywateli (zdecydowanej wiêkszoci), ode mnie równie¿  symbole Pañstwa nie maj¹ dla mnie ¿adnego znaczenia. Eugeniusz . Rencista, 55 lat
Nie uwa¿am siê za patriotkê i nigdy ni¹
nie bêdê, poniewa¿ nie widzê przysz³oci
dla siebie w tym pañstwie (...) od prawie
dwóch lat szukam pracy i niestety nie
mogê jej otrzymaæ (...) Nie szanujê dzisiejszych polityków, rz¹du, a tym bardziej
nie uwa¿am, ¿e powinnam szanowaæ polskie symbole, które po prostu nic dla mnie
nie znacz¹. Nie otrzyma³am nic od tego
pañstwa, wiêc nie zamierzam nic dawaæ
z siebie (...) mam dopiero 21 lat. Kama
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Po czyjej stronie w szczególnoci le¿¹
przyczyny niew³aciwego u¿ywaniasymboli pañstwowych przez Polaków oraz
nieodpowiedniej postawy wobec tych
symboli?

nim flagê pañstwow¹ przechowuje w domu co pi¹ty z ankietowanych, a w centralnym co czwarty, to w regionie wielkopolskim maj¹ j¹ prawie dwie trzecie
badanych. W tym przypadku decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ zatem lokalne i regionalne tradycje, nie za indywidualne cechy badanych.
Nie od rzeczy bêdzie jednak zauwa¿yæ, i¿
jedynie mniejsza czêæ sporód tych, którzy
przechowuj¹ flagê narodow¹ w domu, wywiesza j¹ prawie zawsze w dni wi¹t narodowych,
niektórzy od czasu do czasu, za trzecia czêæ
nie robi tego w ogóle. W sumie z przeprowadzonego badania wynika, i¿ nie wiêcej ni¿
czwarta czêæ Polaków w dni wi¹teczne wywiesza bia³o-czerwon¹ flagê. Zdaniem OBOP,
równie¿ i ta wielkoæ sprawia wra¿enie zawy¿onej, poniewa¿ czêæ badanych zazwyczaj udziela odpowiedzi niezgodnych z prawd¹, zgodnych natomiast z oczekiwanym wzorcem spo³ecznym, w tym wypadku wzorcem dobrego Polaka. Z badañ wynika równie¿, ¿e maj¹ w domu i wywieszaj¹ flagê czêciej ni¿ inni, ludzie
z wykszta³ceniem wy¿szym, mieszkañcy wielkich miast, wierz¹cy i praktykuj¹cy oraz

Czy zgadza siê Pan(i) z tymi, którzy
twierdz¹, ¿e w XXI wieku pojêcie
patriotyzmu jest pojêciem przestarza³ym?

ludzie o pogl¹dach prawicowych. I tutaj decyduj¹ jednak ró¿nice regionalne,
a bezkonkurencyjny pozostaje region wielkopolski, w którym flagi wywiesza niemal
po³owa ankietowanych. Tak wiêc o ile w Wielkopolsce flaga wisz¹ca na balkonie
w dniu wiêta narodowego jest widokiem powszechnym, to w Polsce centralnej i wschodniej
stanowi przypadek rzadki, a nawet wyj¹tkowy.
Autorzy listów nades³anych do Najwy¿szej
Izby Kontroli podkrelali g³êbokie przywi¹zanie
do symboli naszego pañstwa oraz troskê o ich
w³aciwe u¿ywanie, zwracaj¹c uwagê, ¿e od
sposobu traktowania w³asnych symboli zale¿y,
jak postrzega siê Polskê. Jednoczenie pisano
o licznych nieprawid³owociach w u¿ywaniu god³a i flagi. Za szczególnie naganne uznano nieprawid³owoci wystêpuj¹ce w urzêdach pañstwowych  u¿ywanie wizerunku or³a z czasów PRL z dorysowan¹ lub doklejon¹ koron¹ oraz brak
dba³oci o stan god³a i flagi. Wskazywano na nadu¿ywanie symboli pañstwowych przez polityków oraz przez ró¿ne grupy zawodowe podczas akcji prote-

Z listów do Prezesa NIK ............

-

Wyniki ankiety przeprowadzonej w zwi¹zku z listem Prezesa NIK wród 146 uczniów
gimnazjum w Szczecinie

stacyjnych, a tak¿e niew³aciwe, bez nale¿ytej czci i szacunku, u¿ywanie flagi
pañstwowej przez kibiców sportowych. Sprzeciw budzi³y artystycznie przetworzone wykonania hymnu RP. Podkrelano niestosownoæ eksponowania symboli
w sposób, który je omiesza.
W odczuciu obywateli w niedostatecznym stopniu

Jakie jest znaczenie symboli pañstwowych:
patriotyczne (24%), wiem ¿e jestem Polakiem(22%), jestem wzruszony dumny (19%),
obojêtne (3%), nie wiem (5%)

przekazuje siê dzieciom i m³odzie¿y wartoci patriotyczne. Wskazywano na po-

Z jakich okazji nale¿y u¿ywaæ symboli:
wi¹t pañstwowych (46%), uroczystoci
pañstwowych (25%), uroczystoci sportowe (21%), du¿e imprezy szkolne (7%)

kim dom i rodzina, gdzie tradycyjnie pielêgnowano wartoci narodowe, a tak¿e

Czy jest potrzeba kszta³towania
kultury u¿ywania symboli: tak (83%)

trzebê wychowania m³odego pokolenia w duchu poszanowania dla symboli
narodowych i mi³oci do ojczyzny. Przed wojn¹ rolê tak¹ spe³nia³y przede wszystszko³a i organizacje m³odzie¿owe.
W wiêkszoci listów podkrelano potrzebê kszta³towania kultury u¿ywania
symboli narodowych, zarówno przez administracjê publiczn¹, jak i obywateli.
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3.2.4.

Propagowanie wiedzy dotycz¹cej symboli
pañstwowych

Odsetek respondentów posiadaj¹cych
flagê i wywieszaj¹cych j¹ z okazji wi¹t
narodowych wed³ug regionów

Z informacji kuratoriów na temat form i sposobów przekazywania wiedzy dotycz¹cej symboli pañstwowych dzieciom i m³odzie¿y szkolnej wynika, ¿e poziom przygotowania, sposób prowadzenia i stopieñ realizacji treci kszta³cenia patriotycznego i obywatelskiego jest zadowalaj¹cy. Zagadnienia te s¹ systematycznie sprawdzane w ramach
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratoria
owiaty. Pomoc¹ dla nauczycieli w przekazywaniu wiedzy
o symbolach narodowych jest m.in. pakiet informacyjny pt.
Moja Polska, przygotowany przez Kancelariê Prezydenta
RP, zawieraj¹cy równie¿ scenariusze zajêæ z wychowania
patriotycznego.
Propagowanie symboli pañstwowych w wychowaniu
przedszkolnym odbywa siê poprzez budowanie pozytywnych emocji zwi¹zanych z przynale¿noci¹ do spo³ecznoci, w której dziecko siê wychowuje oraz do ojczyzny.
W szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach ponadpodstawowych realizacja treci zwi¹zanych z symbolami pañstwowymi odbywa
siê g³ównie na lekcjach historii, wiedzy o spo³eczeñstwie, jêzyka polskiego, godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, tzw. cie¿ek edukacyjnych  europejskiej
i regionalnej. Do tego celu wykorzystywane s¹ równie¿ formy pozalekcyjne, takie
jak akademie, gabloty i gazetki szkolne, izby pamiêci i tradycji, a tak¿e konkursy
i wycieczki do muzeów. Wiêkszoæ szkó³ korzysta równie¿ z w³asnych lub opracowanych przez kuratoria ceremonia³ów szkolnych, które maj¹ na celu propago-

REGIONY WED£UG GUS
Pomorski  by³e województwa: bydgoskie,
elbl¹skie, gdañskie, koszaliñskie, s³upskie,
szczeciñskie, toruñskie.
Wschodni  by³e województwa: bialskopodlaskie, bia³ostockie, che³mskie, lubelskie,
³om¿yñskie, olsztyñskie, suwalskie, zamojskie.
Wielkopolski  stare województwa: gorzowskie,
kaliskie, koñskie, leszczyñskie, pilskie,
poznañskie, zielonogórskie.

tywnym przyk³adem by³o przekazanie szko³om i placówkom województwa kujaw-

Ma³opolski  by³e województwa: kieleckie,
krakowskie, kroniñskie, nowos¹deckie,
przemyskie, rzeszowskie, tarnowskie,
tarnobrzeskie.

sko-pomorskiego przez Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy opracowania zawiera-

Katowicki  by³e województwa: bielskie,
czêstochowskie, katowickie.

j¹cego zasady eksponowania flagi Unii Europejskiej w instytucjach podleg³ych nad-

Dolnol¹ski  by³e województwa: jelenigórskie,
legnickie, opolskie, wa³brzyskie, wroc³awskie.

wanie symboli narodowych oraz kszta³towanie postaw patriotycznych 78/. Pozy-

zorowi

. Stanowi³o to reakcjê na sygna³y o zbyt swobodnym stosowaniu zasad

79/

protoko³u flagowego. Tylko jedno kuratorium owiaty przyzna³o, ¿e brak jest spontanicznego, dobrowolnego udzia³u dzieci i m³odzie¿y w uroczystociach organizo-

Centralny  by³e województwa: warszawskie,
ciechanowskie, ³ódzkie, ostro³êckie,piotrkowskie, p³ockie, radomskie, siedleckie,
sieradzkie, skierniewickie, w³oc³awskie.

wanych przez instytucje zewnêtrzne, a znajomoæ hymnu pañstwowego przez

Z listów do Prezesa NIK ............

-

Pracujê w zagranicznej korporacji. Nie ma
tu miejsca na podzia³y narodowe i afiszowanie siê symbolami narodowymi. S³awek
78/

79/

Z obserwacji przebiegu zajêæ powiêconych wychowaniu patriotycznemu w jednym
z warszawskich przedszkoli oraz w liceum ogólnokszta³c¹cym wynika, ¿e wiedza na
temat symboli narodowych przekazywana jest adekwatnie do mo¿liwoci percepcji
dzieci i m³odzie¿y. Dzieci pytane o flagê polsk¹ i hymn, potrafi³y w³aciwie wskazaæ
(narysowaæ) okolicznoci ich u¿ywania. Dla m³odzie¿y pojêcie patriotyzmu, poza jego
tradycyjnym pojmowaniem, wi¹za³o siê równie¿ z przestrzeganiem prawa.
Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy opracowa³o w³asne zasady na podstawie opracowania Komisji Heraldycznej MSWiA. MSWiA zamieci³o na swojej stronie internetowej
Zasady eksponowania flagi Unii Europejskiej na terytorium RP na siedzibach polskich
urzêdów

W Polsce du¿o ludzi wstydzi siê Polski, wiêc
mo¿e byæ problem ze znalezieniem chêtnych [do wywieszania flagi]. Zekij
Najpierw jest potrzebna m¹dra ustawa,
a potem edukacja i uwra¿liwienie polskiego spo³eczeñstwa, szczególnie chodzi mi
o ludzi, którym powierza siê stanowiska
zwi¹zane z edukacj¹ m³odzie¿y, kultur¹,
pe³nieniem funkcji w administracji pañstwowej itd. Urszula
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Przedszkole Pañstwowe nr 390 w Warszawie, rysunki dzieci na temat symboli
pañstwowych

uczniów ogranicza siê najczêciej do jednej zwrotki (podobne wnioski, po przeprowadzeniu ankiet w szko³ach, zamieci³a prasa w innym rejonie kraju) 80/.
Z wypowiedzi obywateli, stanowi¹cych odpowied na list Prezesa NIK mo¿na
wnioskowaæ, ¿e propagowanie symboli pañstwowych  historii symboli i prawid³owych wzorców postêpowania  w odbiorze spo³ecznym jest niewystarczaj¹ce. Autorzy listów wielokrotnie zwracali te¿ uwagê na du¿o bardziej powszechn¹, ani¿eli
w Polsce, obecnoæ symboli pañstwowych w innych krajach.
Istotn¹ rolê w propagowaniu symboli pañstwowych odgrywaj¹ rodki przekazu 81/. W audycjach Polskiego Radia S.A. tematyka ta pojawia³a siê w ró¿nych
programach, g³ównie w Programie 1 PR, który ze szczególn¹ starannoci¹ przygotowywa³ siê do nag³onienia i utrwalenia w pamiêci s³uchaczy nowego wiêta,
obchodzonego od 2004 roku Dnia Flagi. (...) Do akcji upowszechnienia nowego
wiêta przy³¹czy³y siê  stosownie do swojej specyfiki  tak¿e pozosta³e programy
PR 82/. Przedstawione wczeniej wyniki badania opinii publicznej wskazuj¹, ¿e wiedza na ten temat by³a jednak znikoma.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e informacja o rozpoczêciu kontroli NIK dotycz¹cej u¿ywania symboli pañstwowych wzbudzi³a zainteresowanie spo³eczne, czego wy-

Zuzia lat 5

razem by³y nie tylko przesy³ane do NIK listy, ale równie¿ podejmowane inicjatywy
obywatelskie, polegaj¹ce m.in. samorzutnym sprawdzaniu poprawnoci symboli pañstwowych umieszczanych w urzêdach administracji publicznej. W niektórych z nich dokonano wymiany flag i gode³, w przypadku niezgodnoci z wymogami ustawowymi. Nawet samo zainteresowanie siê tym zagadnieniem jest
pozytywn¹ reakcj¹. 83/ Zareagowali te¿ niektórzy nauczyciele i studenci, podejmuj¹c w³asne badania 84/.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w innych krajach podstawowa wiedza o symbolach pañ-

Damian lat 6

Z listów do Prezesa NIK ............

stwowych jest egzekwowana od osób ubiegaj¹cych siê o obywatelstwo. Dzieje siê

-

tak m.in. w USA, Kanadzie, Szwajcarii 85/. W Polsce tego rodzaju wymóg prawny nie
obowi¹zuje.

Zawsze czu³em siê patriot¹ (równie¿ regionalnym), a w najwiêkszym stopniu taka
moja postawa zosta³a ukszta³towana w klasach 1  3 szko³y podstawowej, kiedy pozna³em legendê o za³o¿eniu pañstwa polskiego i genezie naszych symboli.
Piotr K, 20 lat.
Nale¿a³oby wyprodukowaæ ulotki informacyjne, które by³yby w ka¿dej administracji czy szkole dla ka¿dego. Grzegorz M.
Na 5 alei w Nowy Jorku w ka¿dym oknie
jest flaga. Ja im tego zazdroszczê: potrafi¹ byæ dumni ze swego pochodzenia
narodowego i nie uwa¿aæ wyra¿ania tej
dumy za obciach. Tak wiêc symbole te
powinny byæ  podobnie jak w USA  stosowane przez obywateli wed³ug ich uznania, bo to oni stanowi¹ naród, a nie wed³ug uznania urzêdów  które niejednokrotnie swoim skorumpowaniem depcz¹
wartoci, które te symbole reprezentuj¹.
Pawe³ B.
Proponujê, aby powsta³a jaka akcja pod
tytu³em: FLAGA W KA¯DYM DOMU oraz
¿eby kto wydrukowa³ ulotki informuj¹ce
o traktowaniu naszych symboli narodowych z zaznaczon¹ podstaw¹ prawn¹.
Jakub K.

80/

81/
82/

83/

84/

85/

Tam, gdzie sprawdzono, okaza³o siê, ¿e skutecznoæ przekazywania wiedzy na temat
symboli pañstwowych jest bardzo niska. Np. w Dzienniku Wschodnim Lubelskim
zamieszczono 17 lutego 2005 r. informacjê o wynikach ankiety przeprowadzonej wród
gimnazjalistów i licealistów w 6 lubelskich szko³ach.  dzieci nie znaj¹ autora s³ów
hymnu , a zapiewaæ potrafi¹ tylko pierwsz¹ zwrotkê i refren (lepsi uczniowie nawet
drug¹). Zachowanie uczniów podczas uroczystoci wiadczy o braku szacunku dla
god³a i flagi. Jednoczenie ankietowane m³ode osoby uwa¿aj¹, ¿e kochaj¹ Polskê.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101 poz. 114 ze zm.).
Pismo J.M. Osiñskiego, dyrektora Biura Programowego Polskiego Radia S.A. (z pisma
wynika, ¿e ³¹cznie tematyce tej powiêcono ok. 380 minut czasu programowego).
Przeprowadzenie ankiet przez Zachodniopomorskie Kuratorium Owiaty w 35 szko³ach
omawia³a prasa regionalna (m.in. G³os Pomorza z 31.12.2004. Gazeta WyborczaSzczecin z 28.12.2004) Kuratorium oceni³o pozytywnie wyniki ankiety, jednak dostrze¿ono równie¿ koniecznoæ wprowadzenia zmian w sposobie wychowania patriotycznego
w szko³ach. Zbyt wielu uczniów nie wie co oznacza s³owo patriotyzm, czêsto te¿ nie
znaj¹ s³ów hymnu narodowego.
Np. cz³onkowie ko³a naukowego socjologii z Wroc³awia przeprowadzili ankietê
tematycznie zwi¹zan¹ z symbolami pañstwowymi wród m³odzie¿y akademickiej.
Np. w Kanadzie nale¿y udzieliæ odpowiedzi m. in. na nastêpuj¹ce pytania: Jak wygl¹da
flaga Kanady; jaka pieñ jest hymnem pañstwa i zacytowaæ dwie pierwsze linie; jakie
jest pochodzenie nazwy pañstwa i jakie zwierzê jest oficjalnym symbolem pañstwa.
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4.
INFORMACJE DODATKOWE
O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
4.1.

Przygotowanie kontroli

Najwy¿sza Izba Kontroli po raz pierwszy dokona³a oceny u¿ywania symboli Rzeczypospolitej Polskiej
przez jednostki administracji publicznej. W badaniach kontrolnych skoncentrowano siê na szczegó³owym
zbadaniu kilku wybranych, kluczowych dla tego zagadnienia naczelnych organów administracji, które powinny odgrywaæ wiod¹c¹ rolê w kszta³towaniu kultury u¿ywania symboli narodowych zarówno w kraju, jak
i za granic¹. W celu uzyskania danych na temat stanu faktycznego w krótkim czasie i przy zastosowaniu
mo¿liwie niskich kosztów kontroli zdecydowano siê przeprowadziæ kontrolê w 5 jednostkach administracji
rz¹dowej szczebla centralnego oraz w wybranych losowo 2 urzêdach wojewódzkich i w organach samorz¹dowych tych¿e województw, równie¿ wybranych losowo  po 2 urzêdy miasta i urzêdy gminy. Ponadto
skontrolowano 2 jednostki s³u¿b mundurowych  Komendê G³ówn¹ Policji i Graniczn¹ Placówkê Kontroln¹
w Terespolu. Na zlecenie NIK, Biuro Kontroli Wewnêtrznej i Audytu przeprowadzi³o kontrolê w jednostkach
dzielnicowych Urzêdu m.st. Warszawy.
Oprócz bezporednich badañ kontrolnych przeprowadzonych w wybranych podmiotach administracji publicznej, wykorzystano kilka rzadziej stosowanych metod kontroli. I tak:


przeanalizowano i porównano z ustawodawstwem krajowym przepisy prawa dotycz¹ce u¿ywania symboli pañstwowych wybranych krajów;



zorganizowano i przeprowadzono panel ekspertów, dziêki któremu powsta³y dwa opracowania dotycz¹ce zasad dobrej praktyki u¿ywania symboli pañstwowych  jeden przeznaczony dla urzêdów administracji publicznej, drugi dla spo³eczeñstwa;



kierownicy podmiotów kontrolowanych zostali poinformowani, ¿e ocena u¿ywania symboli pañstwowych bêdzie dokonywana na podstawie przepisów ustawy, natomiast w kwestiach nieuregulowanych
przepisami prawa, Zasady dobrej praktyki mog¹ byæ traktowane jako wskazówka do ulepszeñ w tej
dziedzinie. Opracowanie to zosta³o przyjête przychylnie, a do jego ostatecznej wersji przyczyni³y siê
równie¿ uwagi i komentarze sporz¹dzone przez kierowników kontrolowanych podmiotów;



w ramach badañ pn. Polskie symbole pañstwowe w dzisiejszej Polsce, przeprowadzonych na zlecenie
NIK przez TNS OBOP w grudniu 2004 r., ankietowanym zadano miêdzy innymi pytania dotycz¹ce obecnoci symboli pañstwowych w ¿yciu spo³ecznym i zaobserwowania ewentualnych przejawów braku
szacunku dla symboli. Zbadano te¿, czy dla Polaków pojêcie patriotyzmu jest nadal aktualne;



przeanalizowano odpowiedzi (230) na list Prezesa NIK do obywateli, co pozwoli³o na poznanie wiedzy
i wiadomoci obywateli dotycz¹cej u¿ywania flagi i god³a RP, a tak¿e ich stosunku do symboli pañstwowych;



Z listów do Prezesa NIK ............
przeprowadzono obserwacjê przebiegu zajêæ powiêconych symbolom RP w pañstwowym przedszkolu i w liceum ogólnokszta³c¹cym, w celu poznania stanu wiadomoci najm³odszego pokolenia Polaków oraz sposobu przekazywania wiedzy na ten temat;

-
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na znacznie wiêksz¹ skalê, ni¿ to ma miejsce w innych kontrolach, korzystano z uprawnienia do ¿¹dania
dokumentów i materia³ów niezbêdnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli 86/. Pozwoli³o to
na osi¹gniêcie celu kontroli przy znacznie ni¿szych kosztach ni¿by to mia³o miejsce przy zastosowaniu
bezporednich badañ w tych jednostkach;



zlecono przeprowadzenie ekspertyz prawid³owoci flag i gode³ dostêpnych na rynku.

4.2.

Postêpowanie kontrolne i dzia³ania podjête po zakoñczeniu
kontroli

Do kierowników skontrolowanych jednostek skierowano wyst¹pienia pokontrolne. Dziesiêæ z nich zawiera³o wnioski 87/, które dotyczy³y m.in.:


wymiany nieprawid³owych gode³ i flag,



wyposa¿enia wszystkich pomieszczeñ urzêdowych w god³a pañstwowe,



okrelenia odpowiedzialnoci i obowi¹zków pracowników w zakresie u¿ywania symboli pañstwowych,



uwzglêdnienia w planie pracy komórki kontroli wewnêtrznej problematyki u¿ywania symboli pañstwowych.
Ponadto do Ministra Kultury skierowano wniosek o zapewnienie realizacji zadañ dotycz¹cych zatwierdza-

nia tekstu muzycznego hymnu w uk³adach na zespo³y chóralne, instrumentalne i instrumentalno-wokalne.
Kierownicy dwóch jednostek z³o¿yli zastrze¿enia do wyst¹pieñ pokontrolnych, które zosta³y w ca³oci
oddalone 88/. Wszyscy adresaci wyst¹pieñ pokontrolnych poinformowali NIK o dzia³aniach podjêtych w celu realizacji wniosków pokontrolnych. Polega³y one w szczególnoci na dokonaniu przegl¹du oraz wymianie
nieprawid³owych symboli pañstwowych na zgodne z wzorem ustawowym, przypisaniu odpowiedzialnoci
za prawid³owe u¿ywanie flagi i god³a, a tak¿e objêciu problematyki u¿ywania symboli pañstwowych dzia³aniami komórek kontroli wewnêtrznej poszczególnych urzêdów.

86/
87/

88/

Art. 29 pkt 1 ustawy o NIK.
Wyst¹pienia skierowane do MON Komendy G³ównej Policji oraz Placówki Stra¿y Granicznej nie zawiera³y wniosków
pokontrolnych, ze wzglêdu na niestwierdzenie nieprawid³owoci lub niezw³oczne ich usuniêcie, jeszcze w trakcie
trwania czynnoci kontrolnych.
Zastrze¿enia z³o¿y³ Wojewoda Warmiñsko-Mazurski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Biskupiec.
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ZA£¥CZNIK NR 1:
Wykaz aktów prawnych dotycz¹cych kontrolowanej dzia³alnoci
1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

2.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 7 poz. 18
ze zm.).

3.

Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczêciach

4.

Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

pañstwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314 ze zm.).
5.

Kodeks wykroczeñ (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.).

6.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 ze zm.).

7.

Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm. jt .Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

8.

Ustawa z dnia 15 lutego 1982 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28 poz. 353 ze zm.).

9.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101 poz. 114 ze zm. jt. Dz. U.
z 2004 r. Nr 235, poz. 2531, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu 1 maja wiêtem pañstwowym (Dz. U. Nr 19, poz. 157).
11. Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego wiêta Niepodleg³oci (Dz. U. Nr 6, poz. 34).
12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 o przywróceniu wiêta Narodowego Trzeciego Maja (Dz. U. Nr 28, poz. 160).
13. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm.).
14. Konwencja Wiedeñska z dnia 18 kwietnia 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych (Dz. U. z 1965 r. Nr 37,
poz. 232).
15. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz.
U. Nr 51, poz. 458 ze zm.).
16. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegó³owego
trybu postêpowania w sprawach o nadanie lub wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego oraz wzorów zawiadczeñ i wniosków (Dz. U. Nr 18, poz. 231 ze zm.).
17. Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla
organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 ze zm.).
18. Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla
organów powiatu (Dz. U. Nr 160 poz.1074, ze zm.).
19. Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla
organów samorz¹du województwa (Dz. U. Nr 160, poz. 1073, ze zm.).
20. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad
podnoszenia flagi pañstwowej z god³em Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzêdy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granic¹ (Dz. U. Nr 34,
poz. 324).
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Szczegó³owe zagadnienia prawne dotycz¹ce kontrolowanej
dzia³alnoci
Ramy prawne
Wyobra¿enie or³a bia³ego w czerwonym polu tarczy, które w Konstytucji RP oraz ustawie o godle jest
okrelane mianem god³a - zgodnie z zasadami heraldyki - powinno byæ nazywane herbem. Wyró¿nia siê
dwie podstawowe czêci herbu: tarczê (jej powierzchniê nazywamy polem) oraz god³o (znak w polu tarczy). Zmiana terminu herb na god³o nast¹pi³a podczas prac nad konstytucj¹ z 1952 r., aby unikn¹æ skojarzeñ ze szlacheck¹ przesz³oci¹ Polski.
Z piêciu obligatoryjnych upowa¿nieñ do wydania przepisów wykonawczych, które by³y zawarte w ustawie o godle, od pocz¹tku jej obowi¹zywania, tj. od 31 stycznia 1980 r., zrealizowano jedynie dwa:


rozporz¹dzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad
podnoszenia flagi pañstwowej z god³em Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzêdy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granic¹ (Dz. U. Nr 34
poz. 324),



zarz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó³owych zasad u¿ywania znaków Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków u¿ywanych w Si³ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 14 poz. 178).

Sporód niezrealizowanych piêciu upowa¿nieñ ustawowych, wykonanie trzech z nich by³o obowi¹zkowe, a
dwóch fakultatywne. Niezrealizowane upowa¿nienia obligatoryjne dotyczy³y:


okrelenia sposobu podnoszenia flagi pañstwowej z god³em RP na cywilnych lotniskach i l¹dowiskach
oraz na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granic¹ (art. 8 ust. 3 - upowa¿nienie
dla Ministra Komunikacji, a od 22 lutego 1990 r. dla Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej),



ustalenia wzoru flag na oznaczenie pe³nionej specjalnej s³u¿by pañstwowej oraz okolicznoci i warunki
ich podnoszenia (art. 9 ust. 3 - upowa¿nienie dla Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej,
od 22 lutego 1990 r. dla Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, a od 4 wrzenia 1997 r. dla ministra
w³aciwego w sprawach gospodarki morskiej),



okrelenia zachowania siê osób w umundurowaniu, wystêpuj¹cych w zorganizowanej grupie podczas
wykonywania lub odtwarzania hymnu (art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 14 ust. 2 - upowa¿nienie dla Rady
Pañstwa, a od 22 lutego 1990 r. dla Prezydenta RP).

Niezrealizowane upowa¿nienia fakultatywne dotyczy³y:


przewiduj¹cych obowi¹zek podnoszenia flagi pañstwowej RP, tak¿e w innych wypadkach, ni¿ okrelone w ustawie (art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 - upowa¿nienie dla Rady Pañstwa, a od 22 lutego 1990 r.
dla Prezydenta RP),



okrelaj¹cych zasady obchodów wi¹t i rocznic pañstwowych oraz innych uroczystoci o zasiêgu pañstwowym lub lokalnym  bior¹c pod uwagê uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjête w tym
zakresie zwyczaje, kieruj¹c siê w szczególnoci potrzebami spo³ecznoci lokalnych (art. 17 ust. 1 pkt 2 upowa¿nienie dla Rady Pañstwa, a od 22 lutego 1990 r. dla Prezydenta RP).
Poza Konstytucj¹, ustaw¹ o godle oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, u¿ywanie symboli, szcze-

gólnie god³a lub wizerunku or³a ustalonego dla god³a, jest przedmiotem licznych przepisów szczegó³owych.
Regulacje dotycz¹ m.in. wykorzystania wizerunku god³a na pieczêciach, dokumentach to¿samoci, legitymacjach s³u¿bowych, medalach i odznakach, wiadectwach szkolnych, ró¿nego rodzaju certyfikatach,
jako element umundurowania, przy czym stosuje siê najró¿niejsze przetworzenia np. orze³ z³oty, czarny, srebrny oraz ró¿ne kszta³ty i kolory tarczy.
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Okrelenie wizerunków graficznych symboli
Wizerunki graficzne god³a i flagi (zamieszczone w za³¹cznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy) precyzyjnie okrelaj¹ wygl¹d tych symboli. Niezale¿nie od tej oceny sformu³owaæ mo¿na nastêpuj¹ce uwagi:


w za³¹czniku nr 1 wizerunek god³a zosta³ wydrukowany w sposób niestaranny: ma³o precyzyjne spasowano sam wizerunek Or³a z podk³adem (kolorem pola tarczy), widoczne w tylnej partii szyi i g³owy w postaci w¹skiej, bia³ej, równoleg³ej krawêdzi z ma³ym pó³kolistym wystêpem u szczytu g³owy i w lewym
górnym rogu korony, nie okrelono równie¿ wymaganego odcienia czerwieni pola tarczy (powinien
byæ taki, jak okrelony dla flagi),



w za³¹czniku nr 2, zawieraj¹cym wzór barw, zawarto wspó³rzêdne trójchromatyczne okrelaj¹ce przedzia³, w jakim powinny mieciæ siê odcienie barw bia³ej i czerwonej. Ocena spe³nienia tego warunku nie
jest mo¿liwa dla obserwatora i wymaga przeprowadzenia specjalnych badañ w warunkach laboratoryjnych,



w za³¹czniku nr 3 okrelono wzór flagi pañstwowej RP oraz flagi pañstwowej z god³em. Dla flagi pañstwowej okrelono proporcjê szerokoci do d³ugoci. Pominiêto jednak dla flagi pañstwowej z god³em,
proporcjê wysokoci god³a do szerokoci flagi, która by³a okrelona do czasu nowelizacji ustawy w 1990 r.

U¿ywanie symboli
God³o
W ustawie odrêbnie uregulowano sprawy u¿ywania wizerunku or³a ustalonego dla god³a, umieszczania
god³a wewn¹trz pomieszczeñ oraz na budynkach stanowi¹cych siedziby urzêdowe jednostek.
Obowi¹zek u¿ywania wizerunku or³a ustalonego dla god³a przypisano bardzo szerokiej grupie podmiotów, do których zaliczono m. in.: organy w³adzy pañstwowej i administracji rz¹dowej, organy samorz¹dowe,
s¹dy, prokuratury i komorników s¹dowych, samorz¹dowe kolegia odwo³awcze, regionalne izby obrachunkowe, jednostki organizacyjne Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki organizacyjne Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Obrony Cywilnej Kraju, szko³y publiczne, szko³y niepubliczne o uprawnieniach szkó³ publicznych, pañstwowe szko³y wy¿sze, niepañstwowe szko³y wy¿sze oraz inne podmioty,
je¿eli przepisy szczególne uprawniaj¹ je do u¿ywania wizerunku or³a. Szereg organów pañstwowych, które
u¿ywaj¹ wizerunku or³a, zosta³o pominiêtych w tym wyliczeniu, a jednoczenie brak jest przepisów szczególnych, uprawniaj¹cych je do u¿ywania wizerunku or³a. Wymieniæ tu mo¿na m.in. NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Instytut Pamiêci Narodowej  Komisjê cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze.
Problem mo¿e równie¿ stanowiæ okrelenie zakresu upowa¿nienia do u¿ywania god³a lub wizerunku
or³a ustalonego dla god³a. Przyk³adowo istnieje du¿a ró¿norodnoæ u¿ywania god³a na wizytówkach urzêdników pañstwowych.
Kolejna niejasnoæ w stanie prawnym dotyczy podmiotów zobowi¹zanych do umieszczania god³a na
obiektach stanowi¹cych siedziby urzêdowe. Z ustawy o godle wynika, ¿e jedyn¹ tak¹ grup¹ s¹ przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzêdy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granic¹, ale
tylko w wypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach miêdzynarodowych 1/. Wymóg umieszczania na
obiektach stanowi¹cych siedziby urzêdowe jednostek uprawnionych do u¿ywania wizerunku or³a, powszechnie znanych, owalnych tablic z god³em na szarym tle i z bia³o-czerwonym obramowaniem oraz tablic

1/

Art. 3 ust. 3 ustawy o godle.
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z nazw¹ jednostki, wynika³ z dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej oraz o pieczêciach pañstwowych 2/. Wzory tablic zosta³y okrelone w za³¹cznikach nr 3 i 4 do dekretu. W rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczêci urzêdowych 3/,
wydanym na podstawie dekretu okrelono wymiary tablic z god³em 4/  wiêksze dla organów naczelnych,
NIK, S¹du Najwy¿szego, Prokuratury Generalnej i urzêdów centralnych (60 na 48 cm), mniejsze dla innych
jednostek organizacyjnych (50 na 40 cm) oraz wielkoæ liter na tablicach z nazw¹ (5 cm) i proporcjê szerokoci do d³ugoci tablicy (1/3). Jednak w 1980 r., wraz z wejciem w ¿ycie ustawy o godle, dekret straci³ moc
obowi¹zuj¹c¹ w czêci dotycz¹cej god³a i barw. Taki nieostry sposób uchylenia przepisów spowodowa³, ¿e
obecn¹ sytuacjê prawn¹ mo¿na interpretowaæ w ten sposób, ¿e z ca³ego dekretu zachowa³y moc obowi¹zuj¹c¹ wy³¹cznie przepisy dotycz¹ce pieczêci urzêdowych, co oznacza³oby, ¿e jednostki pañstwowe
nie tylko nie maj¹ obowi¹zku umieszczenia na swojej siedzibie tablicy z god³em, ale nawet tablicy z nazw¹
jednostki.
Nieuregulowany jest sposób oznakowania jednostek samorz¹du terytorialnego zarówno na zewn¹trz,
jak i wewn¹trz ich siedzib. Coraz wiêcej tych jednostek posiada herby lokalne, a jednoczenie wymaga siê
od nich umieszczania god³a pañstwowego. Brak zasad ich umieszczania powoduje du¿¹ dowolnoæ  niektóre jednostki oznakowane s¹ i god³em pañstwowym i herbem lokalnym, a inne np. wy³¹cznie herbem
lokalnym.
Komisja Heraldyczna 5/, do której zwróci³a siê NIK o wyra¿enie opinii w sprawie umieszczania tablic z god³em na budynkach urzêdów jest zdania, ¿e art. 8 dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach PRL
oraz pieczêciach pañstwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314 ze zm.), nie zosta³ uchylony przez art. 18 ustawy.
Artyku³ 8 dekretu nie dotyczy w sposób bezporedni god³a i barw pañstwowych, lecz okrela tablice z god³em oraz tablice z napisami, jako specjalne oznakowanie budynków siedzib jednostek organizacyjnych
uprawnionych do u¿ywania wizerunku or³a. (...) Komisja Heraldyczna stoi na stanowisku bezwzglêdnego
wymogu stosowania tablic urzêdowych zarówno z god³em, jak i z napisami, na siedzibach jednostek organizacyjnych uprawnionych do u¿ywania wizerunku or³a. To samo stanowisko zaprezentowa³ w swoich pracach Zespó³ do opracowania projektu ustawy o symbolach pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej powo³any przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Barwy
Od 10 kwietnia 2004 r. wszyscy obywatele maj¹ prawo u¿ywania barw RP, szczególnie w celu podkrelenia znaczenia uroczystoci, wi¹t lub innych wydarzeñ, w sposób zapewniaj¹cy otoczenie ich nale¿n¹
czci¹ i szacunkiem 6/.
Flag¹ pañstwow¹ RP jest prostok¹tny p³at tkaniny o barwach RP, umieszczony na maszcie. W ustawie
okrelono dwa wzory flagi pañstwowej 7/. Pierwszy, okrelony jak wy¿ej, i drugi, który porodku bia³ego pasa
ma umieszczone god³o.

2/
3/
4/
5/

6/
7/

Dz.U. Nr 47 poz. 314 ze zm.
Dz.U. Nr 47 poz. 316 ze zm.
§§ 4 i 5.
Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji dzia³aj¹c na podstawie art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o
odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) rozporz¹dzeniem z dnia 20 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 83
ze zm.) powo³a³ Komisjê Heraldyczn¹. Do zadañ Komisji Heraldycznej, zgodnie z art. 2a powo³anej wy¿ej ustawy
nale¿y m.in. udzielanie konsultacji w³adzom i organom administracji publicznej w dziedzinie w³aciwego u¿ywania
insygniów w³adzy pañstwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli zwi¹zanych z heraldyk¹ i
weksylologi¹.
Art. 5 ust. 2 ustawy o godle.
Art. 6 ustawy o godle.
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Obowi¹zek podnoszenia flagi pañstwowej (bez god³a) zosta³ na³o¿ony na organy w³adzy pañstwowej
oraz na polskie statki ¿eglugi ródl¹dowej. Organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego maj¹
obowi¹zek podnoszenia flagi pañstwowej w czasie ich sesji 8/. Z okazji uroczystoci oraz rocznic i wi¹t pañstwowych flagê RP podnosz¹ organy administracji rz¹dowej i inne organy pañstwowe oraz pañstwowe
jednostki organizacyjne, a tak¿e organy jednostek samorz¹du terytorialnego i samorz¹dowe jednostki organizacyjne. Ponadto ustawodawca dopuci³ równie¿ mo¿liwoæ umieszczania flagi pañstwowej bez god³a
w innych miejscach ni¿ wymienione w ustawie 9/.
Zwraca uwagê zastosowanie przez ustawodawcê w odniesieniu do flagi raz s³ów podnosi siê (art. 7
ust.1), a raz mo¿na umieszczaæ (art. 7 ust.3). Termin podnoszenie flagi dotyczy czynnoci polegaj¹cej na
wci¹ganiu jej na maszt, który wystêpuje równie¿ w definicji flagi (p³at tkaniny umieszczony na maszcie, art. 6
ust. 1). Wynika z tego, ¿e wszystkie jednostki, na które na³o¿ono obowi¹zek podnoszenia flagi pañstwowej,
powinny byæ wyposa¿one w maszty(!). Wobec powy¿szego rodz¹ siê w¹tpliwoci zwi¹zane z definicj¹ flagi
 je¿eli jest to p³at tkaniny umieszczony na maszcie, to jak nazywaæ p³at tkaniny o w³aciwych wymiarach
umieszczony na drzewcu?
Zgodnie z ustaw¹ o godle wy³¹czne prawo do u¿ywania tej flagi zosta³o przyznane przedstawicielstwom
dyplomatycznym, urzêdom konsularnym oraz innym oficjalnym przedstawicielstwom i misjom za granic¹,
cywilnym lotniskom i l¹dowiskom, cywilnym samolotom komunikacyjnym podczas lotów za granic¹, kapitanatom (bosmanatom) portów. Polskie statki morskie podnosz¹ flagê z god³em jako banderê.
Flaga z god³em zosta³a wprowadzona przez Sejm w 1919 r. z wy³¹cznym przeznaczeniem dla przedstawicielstw dyplomatycznych oraz jako bandera morska. Równie¿ Komisja Heraldyczna stoi na stanowisku, ¿e
podnoszenie lub wywieszanie flagi z god³em przez inne podmioty ni¿ wymienione w art. 8 jest nadu¿yciem.
Z kolei art. 9 ust. 1 uto¿samia flagê pañstwow¹ z god³em RP z bander¹ podnoszon¹ wy³¹cznie przez polskie
statki morskie. St¹d podnoszenie tej flagi na innych statkach ni¿ morskie jest równie¿ nadu¿yciem.
Na podstawie upowa¿nienia zawartego w art. 8 ust. 2 ustawy o godle, Minister Spraw Zagranicznych
wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 7 marca 2002 r. 10/ w sprawie szczegó³owych zasad podnoszenia flagi pañstwowej z god³em Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzêdy konsularne
oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granic¹. W rozporz¹dzeniu 11/ zawarto listê dni, w których
flaga pañstwowa z god³em powinna byæ podnoszona, pominiêto jednak jedyne wiêto pañstwowe, czyli 1
maja.
Podczas ostatniej nowelizacji ustawy o godle ustanowiono dzieñ 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej 12/. Po raz pierwszy Dzieñ Flagi by³ obchodzony w 2004 r. W uzasadnieniu do poselskiego projektu
nowelizacji ustawy 13/ zapisano, ¿e celem obchodów Dnia Flagi jest przypomnienie o historii i tradycji symboli
pañstwowych. Zabrak³o jednak wskazówek, jak obchodziæ Dzieñ Flagi. Poniewa¿ jest to nowe wiêto, jeszcze nie ugruntowane w naszej tradycji, nale¿a³oby wydaæ wytyczne wskazuj¹ce, w jaki sposób powinno
byæ obchodzone, przynajmniej we wstêpnym okresie obowi¹zywania przepisu.

8/
9/
10/
11/
12/
13/

Organami stanowi¹cymi jednostek samorz¹du terytorialnego s¹: rada powiatu, rada gminy, sejmik województwa.
Art. 7 ust. 3 ustawy o godle.
Dz. U. z 2002 r. Nr 34, poz. 324.
§ 1 rozporz¹dzenia.
Art. 6a ustawy o godle.
Druk sejmowy nr 2149.
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Ochrona symboli pañstwowych
W ustawie o godle zawarto ogólny przepis, ¿e otaczanie symboli RP czci¹ i szacunkiem jest prawem
i obowi¹zkiem ka¿dego obywatela, wszystkich organów pañstwowych, instytucji i organizacji 14/ oraz wymóg umieszczania god³a i barw, a tak¿e wykonywania lub odtwarzania hymnu RP w sposób zapewniaj¹cy
im nale¿n¹ czeæ i szacunek. Te ogólne wymogi nie zosta³y uszczegó³owione ani w ustawie, ani w aktach
wykonawczych.
Nie wskazano równie¿ podmiotu lub podmiotów, które by³yby odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem ustawy.
Przepisy ustawy nie reguluj¹ tak¿e spraw zwi¹zanych z umieszczaniem symboli pañstwowych w internecie.
W ustawie o godle nie okrelono równie¿ wymogów dotycz¹cych produkcji i sprzeda¿y god³a i flagi
pañstwowej, jak te¿ prawid³owych wykonañ hymnu RP.

14/

Art. 1 ust. 2 ustawy o godle.
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Ustawodawstwo innych krajów w zakresie pos³ugiwania siê
symbolami pañstwowymi
Symbole pañstwowe s¹ bardzo wa¿nym elementem to¿samoci pañstwowej. Zazwyczaj pañstwa posiadaj¹ trzy symbole: flagê, god³o (herb) oraz hymn. Najbardziej rozpoznawalnym znakiem jest flaga. Czasami pañstwa pos³uguj¹ siê dwoma wzorami flag  z herbem pañstwa i bez herbu. Oprócz Polski dwa wzory
flag obowi¹zuj¹ m.in. w Austrii, Finlandii i Szwecji.
Z uwagi na swoje znaczenie, flaga znalaz³a bardzo szczególne miejsce w ustawodawstwie wielu krajów.
W Indiach przepisy dotycz¹ce m.in. wygl¹du flagi, znaczenia jej barw i symbolu ko³a (czakry), jak równie¿ szczegó³owa procedura wci¹gania na maszt, wywieszania, u¿ywania przez organizacje publiczne i osoby
prywatne, zasady prawid³owej prezentacji, zapobieganie zniewa¿aniu flagi zosta³y zebrane w Kodeksie flagowym. W uzasadnieniu zamieszczonym w preambule do kodeksu flagowego Indii jako powód jego powstania podano m.in.: pomimo przywi¹zania, poszanowania i wiernoci w stosunku do flagi krajowej czêsto spotykany jest równie¿ brak wiadomoci nie tylko poród osób indywidualnych, ale tak¿e organizacji,
agencji rz¹dowych w zakresie prawa, praktyk i konwencji, które maj¹ zastosowanie do prezentowania flagi. Kodeks flagowy Indii stanowi próbê zebrania wszystkich praw, konwencji i praktyk oraz instrukcji w celu
odpowiedniego pokierowania wszystkimi zainteresowanymi i dla ich dobra.
W czêci pierwszej Kodeksu flagowego, oprócz szczegó³owego opisu wygl¹du flagi, okrelenia jej proporcji, zamieszczono wykaz 9 dopuszczalnych standardowych wielkoci flagi, wraz z podaniem zastosowania dla niektórych z nich. Czêæ druga Kodeksu flagowego powiêcona zosta³a zagadnieniom prezentacji
flagi przez ró¿ne podmioty. W tej czêci równie¿ znalaz³y siê przepisy karne wraz z katalogiem czynów uznawanych za zbezczeszczenie flagi. Na uwagê zas³uguje surowoæ przewidzianej kary. Zgodnie z przepisami
Kodeksu, kto w miejscu publicznym lub innym miejscu na widoku publicznym pali, bezczeci, profanuje,
niszczy, oszpeca, depcze po lub w inny sposób okazuje swoje lekcewa¿enie lub pogardê (s³ownie, na pimie lub czynem) flagê narodow¹ Indii podlega karze wiêzienia do lat trzech lub karze grzywny lub obu tym
karom jednoczenie.
Równie¿ Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej posiadaj¹ Kodeks flagowy, który stanowi przewodnik
w zakresie postêpowania z flag¹ i jej prezentacji. W kodeksie tym znalaz³y siê m.in. przepisy dotycz¹ce lubowania wiernoci fladze i sposobu jej sk³adania, zasady korzystania z flagi przez osoby cywilne, czas i okazje, przy których flaga jest wywieszana, zachowanie podczas wci¹gania flagi na maszt, opuszczania lub jej
ci¹gania.
Amerykañski Kodeks flagowy przewiduje obowi¹zek umieszczania na co dzieñ flagi na lub przed budynkami instytucji publicznych, a ponadto okrela szczegó³owo 17 dni w roku, w których wywieszanie flag
jest powszechne. Niemiecka ustawa w sprawie wywieszania flag na budynkach urzêdów federalnych przewiduje 11 dni w których flagê nale¿y wywieszaæ bez oddzielnego rozporz¹dzenia. W ustawie o symbolach
pañstwowych Republiki S³owackiej, podobnie jak w polskiej ustawie o godle, poprzestaje siê na stwierdzeniu, ¿e flaga pañstwowa powinna byæ wywieszana z okazji uroczystoci pañstwowych.
Wiele pañstw w swoich przepisach dotycz¹cych symboli pañstwowych zawar³o szczegó³owy opis sposobu prezentacji flagi pañstwowej. Jedne z najbardziej wyczerpuj¹cych regulacji tego zagadnienia znalaz³y siê w kodeksie flagowym USA oraz kodeksie flagowym Indii.
Zgodnie z przepisami Kodeksu flagowego USA flagê nale¿y wywieszaæ tylko od wschodu do zachodu
s³oñca na budynkach i na masztach na zewn¹trz. Dopuszczalne jest równie¿ wywieszanie flagi przez ca³¹
dobê, pod warunkiem, ¿e zostanie odpowiednio owietlona w porze nocnej. Flaga powinna byæ wywieszona na budynkach administracyjnych instytucji publicznych, albo w ich pobli¿u, jak równie¿ w miejscach
g³osowania lub w ich pobli¿u w dniach wyborów. Nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych innych flag lub propor-
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ców powy¿ej lub je¿eli umieszczone s¹ na tym samym poziomie, z prawej strony flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Flaga USA wywieszona z inn¹ flag¹ na cianie na krzy¿uj¹cym siê drzewcu, powinna znajdowaæ siê po prawej stronie, a jej drzewiec powinien znajdowaæ siê przed drzewcem drugiej flagi.
W przypadku jednoczesnego wywieszania flag dwóch lub wiêcej krajów, ka¿da z nich musi powiewaæ z osobnego masztu tej samej wysokoci.
W kodeksie opisano równie¿ sytuacje kiedy flaga wywieszana jest poziomo lub pionowo przy cianie,
nad rodkiem ulicy, kiedy jest u¿ywana na podium dla mówcy lub w celu zaznaczenia wyj¹tkowego charakteru uroczystoci.
Podobnie jak w amerykañskim kodeksie flagowym, w indyjskim kodeksie jako porê wywieszania flagi
wskazano okres pomiêdzy wschodem a zachodem s³oñca. Wywieszaniu flagi Indii z flagami innych pañstw
powiêcono oddzielny dzia³.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, kiedy flaga Indii wywieszana jest w linii prostej z flagami innych
pañstw, powinna siê ona znajdowaæ po skrajnej prawej stronie, patrz¹c od strony osoby stoj¹cej w rodku
rzêdu flag, twarz¹ do publicznoci. Kiedy flaga Indii wywieszana jest na cianie wraz z inn¹ flag¹ na krzy¿uj¹cym siê drzewcu, wówczas flaga Indii powinna znajdowaæ siê po prawej stronie, tzn. prawej stronie flagi,
a jej drzewiec powinien siê znajdowaæ przed drzewcem drugiej flagi. Jest to taka sama regulacja jak w amerykañskim Kodeksie flagowym.
Równie¿ w niemieckiej ustawie w sprawie wywieszania flag na federalnych budynkach s³u¿bowych
wywieszaniu flagi powiêcono odrêbny rozdzia³. Podobnie jak w wy¿ej wymienionych regulacjach, zalecana pora prezentacji flagi przypada na okres od witu - nie wczeniej jednak ni¿ o godzinie 7 rano - do
zachodu s³oñca. Jako pierwsze, honorowe miejsce umieszczania flagi pañstwowej, podobnie jak w dwóch
poprzednich przypadkach wskazana jest skrajna prawa strona osoby stoj¹cej w jednym rzêdzie z flagami,
twarz¹ do publicznoci.
W s³owackiej ustawie powiêconej symbolom pañstwowym pora wywieszania flag zosta³a okrelona
inaczej ni¿ w wy¿ej wymienionych przypadkach. Dekorowanie flagami rozpoczyna siê najwczeniej o godzinie 18 dnia poprzedzaj¹cego uroczystoci i koñczy siê najpóniej o godzinie 8 rano dnia nastêpnego po
wiêcie. Jako miejsce honorowe prezentowania flagi pañstwowej równie¿ wskazano skrajn¹ praw¹ stronê.
Na uwagê zas³uguje tak¿e wyrane okrelenie organów nadzoruj¹cych wykonanie ustawy. Minister Spraw
Wewnêtrznych Republiki S³owackiej, urzêdy wojewódzkie i powiatowe, w ramach sprawowanego nadzoru,
maj¹ obowi¹zek zwracaæ uwagê na b³êdy w stosowaniu ustawy, jak równie¿ egzekwowaæ ich usuniêcie.
Zagadnienia prezentacji flagi pañstwowej zosta³y tak¿e szczegó³owo uregulowane w ukraiñskich przepisach dotycz¹cych symboli pañstwowych. Tu równie¿ wskazano na skrajn¹ praw¹ stronê jako honorowe
miejsce nale¿ne fladze pañstwowej. Wiele uwagi powiêcono ceremonia³owi podnoszenia i opuszczania
flagi. Podkrelenia wymaga fakt, ¿e szczególny nacisk po³o¿ono na oddzia³ywanie ceremonii zwi¹zanej
z eksponowaniem flagi na kszta³towanie m³odego pokolenia w duchu patriotyzmu i g³êbokiego szacunku
dla symboli pañstwowych. Zgodnie z ukraiñskimi przepisami symbolika pañstwowa obowi¹zkowo wykorzystywana jest w czasie uroczystoci szkolnych (wiêto pierwszego dzwonka, wrêczanie wiadectw, zawiadczeñ, dyplomów), wi¹t pañstwowych i narodowych. W ceremonii wniesienia flagi pañstwowej z miejsca jej
sta³ego przechowywania uczestniczy poczet sztandarowy, który przechodzi szkolenie w zakresie zasad zachowania siê w czasie ceremonii. Wskazane jest, aby cz³onkowie pocztu sztandarowego byli ubrani w odpowiednie uniformy. Na terenie placówki owiatowej mo¿e byæ przygotowany specjalny plac, na którym
ustawia siê maszt. Plac ten powinien byæ zawsze dok³adnie uprz¹tniêty i uporz¹dkowany. Do wci¹gniêcia
na maszt flagi pañstwowej wyznaczany jest poczet sztandarowy. Flaga pañstwowa wci¹gana jest na maszt
przy dwiêkach hymnu pañstwowego. Wszyscy obecni stoj¹ na bacznoæ patrz¹c na flagê.
Przedstawione wy¿ej wybrane przepisy dotycz¹ce postêpowania z symbolami pañstwowymi, wypracowane przez ró¿ne pañstwa, stanowi¹ jedynie w¹ski wycinek problematyki zwi¹zanej z symbolami pañstwowymi. Szczegó³owe regulacje, takie jak wypracowane przez Indie czy USA niew¹tpliwie u³atwiaj¹ pos³u-
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giwanie siê symbolami pañstwowymi. Maj¹ one nie tylko charakter ochronny ale przede wszystkim edukacyjny. Poprzez jasno okrelone zasady prezentacji symboli eliminuj¹ potencjalne b³êdy u¿ytkowników wynikaj¹ce z niewiadomoci.
W tym kontekcie wydaje siê, ¿e równie¿ polska ustawa powinna zostaæ wzbogacona o szczegó³owe
wytyczne dotycz¹ce zasad prezentowania i u¿ywania symboli pañstwowych. Bior¹c pod uwagê wyniki
kontroli istnieje ogromna potrzeba okrelenia i ujednolicenia tych zasad oraz ich rozpropagowania.
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ZA£¥CZNIK NR 4:
Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek
organizacyjnych NIK, które przeprowadzi³y kontrole

Lp
1

Jednostka organizacyjna NIK
2

Jednostki kontrolowane
3

1.

Departament Strategii Kontrolnej

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji

2.

Departament Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Ministerstwo Obrony Narodowej
Komenda G³ówna Policji
Graniczna Placówka Kontrolna w Terespolu

3.

Departament Administracji Publicznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

4.

Departament Nauki, Owiaty
i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

5.

Delegatura w Krakowie

Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki
Urz¹d Gminy w Zielonkach
Urz¹d Miasta w Wieliczce

6.

Delegatura w Olsztynie

Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki
Urz¹d Gminy w Pieckach
Urz¹d Miasta i Gminy Biskupiec
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ZA£¥CZNIK NR 5:
Lista osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska,
odpowiedzialnych za kontrolowan¹ dzia³alnoæ

Lp
1

Jednostki kontrolowane
2

Osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowisko
3

1.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji

Krzysztof Janik (od 19.10.2001 do 21.10.2003)
Józef Oleksy (od 21.10.2003 do 21.04.2004)
Jerzy Szmajdziñski (od 21.04.2004 do 19.05.2004)
Ryszard Kalisz (od 19.05.2004)
Jerzy Bart, Dyrektor Generalny

2.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Jerzy Szmajdziñski
Henryk £atkowski, Dyrektor Generalny

3.

Komenda G³ówna Policji

Leszek Szreder

4.

Graniczna Placówka Kontrolna w Terespolu

Wojciech Wo³och, komendant

5.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W³odzimierz Cimoszewicz (od 19.10.2001 do 5.01.2005)
Adam Daniel Rotfeld (od 5.01.2005)
Zbigniew Matuszewski, Dyrektor Generalny (od 10.05.2002 do 31.08.2004)
Krzysztof Jakubowski, Dyrektor Generalny (od 1.09.2004)

6.

Ministerstwo Kultury

Waldemar D¹browski Edward Krasowski, Dyrektor Generalny
(od 15.10.2002 do 8.11.2004)
Dariusz Sobkowicz Dyrektor Generalny (od 9 listopada)

7.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Krystyna £ybacka (od 19.10.2001 do 2.05.2004)
Miros³aw Sawicki (od 2.05.2004)
Maciej Olejniczak, Dyrektor Generalny

8.

Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki

Jerzy Adamik, Wojewoda Ma³opolski
Jan Golba, Dyrektor Generalny

9.

Urz¹d Gminy w Zielonkach

Bogus³aw Król, wójt

10.

Urz¹d Miasta i Gminy w Wieliczce

Józef Duda, burmistrz

11.

Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki

Stanis³aw Leszek Szatkowski, Wojewoda Warmiñsko-Mazurski
Barbara Olechnowicz, Dyrektor Generalny

12.

Urz¹d Gminy w Pieckach

Maria Jarczewska, wójt

13.

Urz¹d Miasta i Gminy w Biskupcu

Marek Domin, burmistrz

ZA£¥CZNIK NR 6

50

(10:9)

ogó³em

nieprawid³owych

(14:13)

(15:14)

L.pomieszczeñ

(9:8)

%

nieprawid³owych

L.gode³

ogó³em

%

(5:4)

L.gode³

(4:3)

L.pomieszczeñ

%

L.gode³

Sale posiedzeñ

nieprawid³owych

Nazwa

Pozosta³a kadra kierownicza

ogó³em

Lp.

L.pomieszczeñ

cis³e kierownictwo

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

7

5

100%

71%

53

42

23

79%

55%

5

4

2

80%

50%

8

8

6

100%

75%

58

28

19

48%

68%

bd

bd

bd

bd

bd

5

5

0

100%

0%

15

15

0

100%

0%

1

1

0

100%

0%

7

7

0

100%

0%

33

24

0

73%

0%

4

4

0

100%

0%

4

4

1

100%

25%

67

20

2

30%

10%

3

3

1

100% 33%

3

3

2

100%

67%

27

27

2

100%

7%

5

4

4

80% 100%

34

34

14

100%

41%

253

156

46

62%

29%

18

16

7

89%

44%

5

5

0

100%

0%

134

134

0

100%

0%

7

7

0

100%

0%

8 Komenda G³ówna Policji

4

4

0
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35

30
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9

9

0
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2
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1

0

100%
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2

2

2
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9

9
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3

3
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1

2
Ministerstwo Spraw
1 Wewnêtrznych i
Administracji
Ministerstwo Spraw
2
Zagranicznych
3 Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Edukacji
Edukacji,
4 Narodowej i Sportu
Nauki i Sportu
Ma³opolski Urz¹d
5
Wojewódzki
Warmiñsko-Mazurski
6
Urz¹d Wojewódzki
Administracja rz¹dowa
Ministerstwo Obrony
7
Narodowej

11 Wieliczka

3

3

1
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33%

14

14
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1

1
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2
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9

3

3
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14
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Warszawy *)

1

1
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1
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1
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1

100% 100%

57
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65

17
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26%
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12
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14%

42
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11
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27%

Administracja
samorz¹dowa

*) - Jednostki dzielnicowe Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy: ¯oliborz, Wola, W³ochy, Wilanów, Weso³a, Wawer,
Ursynów, Ursus, Targówek, ródmiecie, Rembertów, Praga Pó³noc, Praga Po³udnie, Ochota, Mokotów, Bielany,
Bia³o³êka, Bemowo.
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ZA£¥CZNIK NR 6:
Zestawienie wa¿niejszych nieprawid³owoci dotycz¹cych
u¿ywania god³a
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ZA£¥CZNIK NR 7:
Zasady dobrej praktyki u¿ywania symboli pañstwowych
przez administracjê publiczn¹ oraz placówki owiatowe
Zasady dobrej praktyki s¹ zbiorem wskazówek na temat w³aciwych sposobów u¿ywania i postêpowania z god³em i barwami pañstwowymi, zapewniaj¹cych tym symbolom nale¿n¹ czeæ i szacunek, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz wielowiekow¹ tradycj¹. Poni¿sze zasady, przeznaczone dla administracji publicznej oraz placówek owiatowych, zosta³y ustalone na podstawie powszechnie uznanych praktyk
i dowiadczeñ innych krajów, wyników dyskusji z udzia³em przedstawicieli 1/ ró¿nych szczebli administracji
publicznej oraz specjalistów z dziedziny heraldyki i weksylologii oraz opinii kierowników jednostek objêtych
kontrol¹ NIK.

1. Podstawowe zasady
l

God³o i flaga s¹ symbolami pañstwa, do których nale¿y siê odnosiæ z nale¿n¹ czci¹ i szacunkiem
 chcemy byæ szanowani  szanujmy swoje znaki.

l

Znaki pañstwowe maj¹ pierwszeñstwo przed ka¿dym innym znakiem, np. znakami samorz¹dowymi,
organizacji, instytucji itp.

l

Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stoj¹cej ty³em do budynku
lub na prawo od god³a, patrz¹c od strony god³a (tj. kierunek, w którym patrzy orze³). W heraldyce
przyjmuje siê odwrotny kierunek patrzenia, tj. nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia
god³a lub flagi.

BUDYNEK

s

miejsce uprzywilejowane

strona prawa

1/

wyjcie

strona lewa

t
s

obserwator

W dyskusji panelowej wziêli udzia³: Hanna Archiciñska-Gajewska, g³ówny specjalista do spraw legislacji w Biurze Prawa
i Ustroju, Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Beb³owski, cz³onek zespo³u do spraw unormowania przepisów dotycz¹cych symboli pañstwowych przy Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Bujalski, p.o. dyrektora Biura Administracyjnego,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Marek Chodkiewicz, dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego, Urz¹d
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Tadeusz Jeziorowski, kurator Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, cz³onek Komisji
Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski, przewodnicz¹cy
Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Andrzej Kunicki, zastêpca dyrektora Wydzia³u
Prawnego i Nadzoru, Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki, Grzegorz Latos, sekretarz Komisji Heraldycznej w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Anna Niedba³a, kierownik Biura Prezydenta Miasta, Urz¹d Miasta w Ostrowcu
wiêtokrzyskim, Janusz Wach, naczelnik Wydzia³u Przywilejów i Immunitetu, Protokó³ Dyplomatyczny, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Szymon Weso³owski, referendarz w Departamencie Prawa Europejskiego, Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej oraz pracownicy Departamentu Strategii Kontrolnej Najwy¿szej Izby Kontroli: Wojciech Wojciechowski, wicedyrektor, Ryszard Andziak, doradca prawny, W³odzimierz Bieroñ, doradca prawny, El¿bieta Matuszewska, doradca techniczny, Bo¿ena Su³kowska, doradca ekonomiczny, Agnieszka Adamczyk, specjalista k.p.
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l

Znaki pañstwowe gospodarza maj¹ pierwszeñstwo przed równorzêdnymi im w hierarchii znakami pañstwa, w imieniu którego odbywa siê wizyta w³adz pañstwowych. 2/

l

Tradycyjnie god³o i flaga pe³ni¹ rolê szczególnych znaków informacyjnych  nale¿y je umieszczaæ w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tê rolê spe³nia³y; przy zwielokrotnieniu staj¹ siê dekoracj¹.

2. Dobre praktyki dotycz¹ce u¿ywania symboli
2.1. W instytucji zobowi¹zanej do u¿ywania god³a i wywieszania flagi RP zapisy okrelaj¹ce odpowiedzialnoæ za u¿ywanie symboli pañstwowych powinny byæ wprowadzone do regulaminu organizacyjnego
lub innego dokumentu okrelaj¹cego zadania komórek organizacyjnych jednostki oraz do zakresów
obowi¹zków odpowiedzialnych pracowników. Odpowiedzialnoæ powinna obejmowaæ w szczególnoci:


w³aciwe umieszczanie god³a i flag,



okresowe sprawdzanie ich stanu,

-

wymianê zu¿ytych,



terminowe wywieszanie flag,



zbieranie flag wycofanych z u¿ytku w celu ich godnego zniszczenia.

Pracownik jednostki odpowiedzialny za gospodarowanie symbolami pañstwowymi powinien przynajmniej raz w roku sporz¹dziæ sprawozdanie z wykonanych obowi¹zków.
2.2. U¿ywane god³a i flagi musz¹ byæ zgodne z wzorami okrelonymi w ustawie. W zwi¹zku z tym przy zakupie nowych gode³ i flag nale¿y upewniæ siê, ¿e s¹ zgodne z wzorami zawartymi w ustawie (¿¹daæ powiadczenia producenta o zgodnoci lub przynajmniej porównaæ z wzorami zawartymi w ustawie). W Polsce nie ma wymogu uzyskania licencji na produkcjê gode³ i flag odpowiadaj¹cych wzorom ustawowym. W rezultacie dostêpne na rynku god³a i flagi czêsto nie spe³niaj¹ wymogów ustawowych (np.
niezachowanie wymaganych proporcji, kolorów, odcieni, kszta³tów itp.).
2.3. God³a i flagi powinny byæ utrzymywane w czystoci i w dobrym stanie fizycznym, tj. niezniszczone, nieuszkodzone, niezgniecione, niepostrzêpione, niewyblak³e itp. Przydatne jest okrelenie minimalnej czêstotliwoci wymiany flag na czyste oraz czyszczenia gode³. Natychmiast nale¿y reagowaæ w przypadkach zanieczyszczenia (np. spowodowanego warunkami atmosferycznymi) lub uszkodzenia.
2.4. God³a i flagi powinny byæ przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczaj¹cy je
przed zniszczeniem lub kradzie¿¹.
2.5. Wycofane z u¿ycia god³a i flagi nie mog¹ byæ wyrzucane do mietnika, lub porzucane w przypadkowych miejscach, ale powinny byæ gromadzone i niszczone w sposób godny, najlepiej palone, po pozbawieniu ich cech u¿ywalnoci. Przed zniszczeniem flaga powinna byæ rozciêta, aby rozdzieliæ barwy.
Metalowe tablice z god³em nale¿y dok³adnie zamalowaæ przed zez³omowaniem lub poci¹æ.
2.6. Instytucje zobowi¹zane do u¿ywania god³a i flag RP powinny prowadziæ ewidencjê przychodów (zakupy) oraz rozchodów (protoko³y niszczenia).

2/ Z okazji wizyt oficjalnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych stosuje praktykê ustêpowania miejsca uprzywilijowanego
gociowi, ale wy³¹cznie wewn¹trz budynku.
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3. God³o
l

God³o nale¿y umieszczaæ w sposób zapewniaj¹cy mu nale¿n¹ czeæ i szacunek.

l

Poza wizerunkiem god³a zgodnym z ustaw¹, mo¿liwe jest eksponowanie wizerunku or³a artystycznie
przetworzonego, jednak nie mo¿e on zastêpowaæ wizerunku ustawowego.

l

Nie nale¿y u¿ywaæ god³a z okresu PRL z dorobion¹ koron¹.

3.1. Siedziba instytucji zobowi¹zanej do umieszczania god³a:
3.1.1.


Na zewn¹trz
tablica z god³em po prawej stronie lub nad wejciem do budynku oraz tablica z nazw¹ instytucji,
po prawej stronie, poni¿ej god³a,



je¿eli w budynku jest kilka urzêdów, na budynku nale¿y umieciæ jedn¹ tablicê z god³em, a poni¿ej
tablice z nazwami poszczególnych instytucji,



je¿eli na siedzibie organu samorz¹dowego eksponowany jest herb miasta czy gminy, to powinien
byæ umieszczony poni¿ej god³a pañstwowego, lub po drugiej (lewej) stronie wejcia.

3.1.2.


Wewn¹trz (pomieszczenia urzêdowe, sale posiedzeñ, sale wyk³adowe i lekcyjne)
pomieszczenia urzêdowe nale¿y rozumieæ jako:


pomieszczenia zajmowane przez kadrê kierownicz¹ jednostki (tj. cis³e kierownictwo, kierownicy komórek organizacyjnych jednostki oraz ich zastêpcy),



pomieszczenia, w których ma miejsce kontakt obywatela z urzêdem lub z mediami np. biuro
rzecznika prasowego, biuro podawcze, biuro przyjmowania skarg i wniosków itp.,



pozycja god³a w pomieszczeniu  najlepiej na cianie na wprost wejcia, nad biurkiem urzêdnika,
albo na innej cianie w miejscu widocznym od wejcia. Na tej samej cianie, lub czêci ciany, na
której umieszczone jest god³o, nie nale¿y umieszczaæ innych obiektów (np. kalendarze, obrazy,
zdjêcia, tablice itp.).

3.1.3.

Strony internetowe

Jednostki zobowi¹zane do umieszczania god³a powinny je umieszczaæ równie¿ na swoich stronach
internetowych, przy czym god³o powinno byæ zgodne z wzorem ustawowym. Poza ustawowym god³em mo¿na umieciæ równie¿ jego wizerunek artystycznie przetworzony. Je¿eli poza god³em umieszcza
siê na stronie równie¿ inny znak (np. god³o województwa, miasta lub gminy) god³o pañstwowe powinno
byæ umieszczone na pozycji uprzywilejowanej.
3.2.

U¿ywanie wizerunku or³a ustalonego dla god³a przez jednostki zobowi¹zane:

3.2.1.

Dokumenty



u¿ywanie wizerunku or³a na pismach i dokumentach urzêdowych powinno byæ zastrze¿one dla
najwy¿szych przedstawicieli urzêdu,



wizerunek or³a u¿ywany w urzêdzie powinien byæ zgodny z wzorem ustawowym i starannie wykonany (unikaæ zlewania siê linii); wzór or³a do stosowania przez osoby uprawnione w jednostce powinien byæ ujednolicony (np. wielkoæ, gruboæ linii, kolor, miejsce umieszczania),



wizerunek or³a powinien byæ umieszczany na dokumentach urzêdowych, które zawieraj¹ decyzje
albo postanowienia organów pañstwowych, lub takich, które urzêdowo powiadczaj¹ wa¿ne fakty i uprawnienia,



instrukcja kancelaryjna w jednostce powinna okrelaæ zasady umieszczania god³a na blankietach
korespondencyjnych i dokumentach,

3.2.2.

Umieszczanie god³a na wizytówkach, teczkach i innych przedmiotach powinno byæ zastrze¿one dla

najwy¿szych przedstawicieli urzêdu.
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4. Flaga
l

Flaga pañstwowa mo¿e byæ wyeksponowana na sta³e przed urzêdem, np. przy wejciu, w celu
podkrelenia, ¿e jest to urz¹d pañstwowy; w nocy flaga powinna byæ owietlona.

l

Rozró¿nienie w ustawie: flagê podnosi siê  wci¹ga na maszt przed budynkiem lub na dachu
(oznacza to, ¿e ka¿dy urz¹d powinien mieæ maszt), umieszczaæ  na drzewcu na cianie budynku lub wewn¹trz.

l

Zgodnie z ogólnie przyjêtym zwyczajem flagê podnosi siê do godziny 8.00 rano, a opuszcza siê
o zachodzie s³oñca.

l

Sposób eksponowania flagi przez jednostkê (przed oficjaln¹ siedzib¹, na zewn¹trz i wewn¹trz) powinien s³u¿yæ przekazaniu odpowiedniego komunikatu:


na dachu siedziby  informuje, ¿e g³owa pañstwa przebywa w swojej siedzibie lub organ kolegialny obraduje;



przed budynkiem  podkrela publiczny charakter obiektu;



wewn¹trz - potwierdza komunikaty zewnêtrzne, a w przypadku wystawienia jej obok god³a
pañstwa lub organizacji dope³nia symbolikê pañstwow¹ lub organizacyjn¹;



umieszczenie wiêkszej liczby flag pañstwowych jest oficjaln¹ dekoracj¹ akcentuj¹c¹ uroczystoæ pañstwow¹ lub narodow¹.

4.1.

Siedziba urzêdu:


uroczystoci, rocznice i wiêta pañstwowe:


flaga podniesiona na lub przed siedzib¹, a ponadto budynek powinien byæ dodatkowo udekorowany flagami;



flagi powinny byæ podniesione najpóniej do godziny 8.00;



je¿eli uroczystoæ, rocznica lub wiêto przypada w przeddzieñ dni wolnych od pracy, flagi mog¹
byæ podniesione przez kilka dni, z tym ¿e je¿eli s¹ pozostawione na noc, to powinny byæ owietlone;



w celu zapewnienia jednolitego wykonania przez administracjê publiczn¹ ustawowego obowi¹zku wywieszania flagi pañstwowej z okazji uroczystoci, rocznic oraz wiat pañstwowych
o charakterze ogólnokrajowym, wskazane jest coroczne og³aszanie przez Kancelariê Prezesa
Rady Ministrów wykazu dni, w których flaga powinna byæ wywieszona. Na szczeblu regionalnym lub lokalnym coroczne listy dodatkowych obchodów o charakterze miejscowym mo¿e
og³aszaæ w³aciwy organ;



je¿eli w budynku znajduje siê kilka urzêdów, flagê wywiesza urz¹d, który zarz¹dza budynkiem;



wielkoæ flagi powinna byæ dostosowana do wielkoci obiektu (nieodpowiednie jest umieszczanie
bardzo ma³ej flagi na du¿ym obiekcie lub odwrotnie) oraz warunków otoczenia (np. zbyt d³uga
flaga, siêgaj¹ca g³ów przechodniów).

4.2.

Szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce postêpowania z flag¹ pañstwow¹:


na fladze nie wolno umieszczaæ ani przyczepiaæ do niej ¿adnego znaku, litery s³owa, liczby, czy



gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmowaæ pozycjê uprzywilejowan¹;



flaga powinna byæ tak umieszczana, aby nie dotyka³a pod³o¿a, pod³ogi lub nie by³a zamoczona

jakiegokolwiek rysunku;

w wodzie;


flaga powinna byæ zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemiê;



podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagê nale¿y zdj¹æ lub, je¿eli musi byæ wywieszona
(np. podczas wizyty oficjalnej) nale¿y dbaæ, aby nie uleg³a zniszczeniu lub zerwaniu. O ile do tego
dojdzie, nale¿y j¹ bezzw³ocznie zdj¹æ;



flaga powinna byæ wci¹gana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a je¿eli podczas jej
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podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi nale¿y dostosowaæ do czasu wykonywania hymnu (zacz¹æ i skoñczyæ jednoczenie);


je¿eli flaga RP jest umieszczona na pojedzie, powinna znajdowaæ siê po jego prawej stronie;



je¿eli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdowaæ siê na prawo od mówcy;
zwróconego twarz¹ do s³uchaczy lub p³asko na cianie, nad mówc¹ lub za nim;



po przeciêciu wstêgi w barwach pañstwowych z okazji uroczystoci otwarcia jakiego obiektu lub
ods³oniêcia pomnika, wstêgê nale¿y zabezpieczyæ, aby nie upad³a na ziemiê, nie le¿a³a na ziemi,
ani nie by³a deptana;



jeli u¿ywa siê flagi do przykrycia pos¹gu lub pomnika podczas uroczystoci jego ods³aniania, nie
mo¿na dopuciæ, aby flaga upad³a na ziemiê;



w przypadku og³oszenia ¿a³oby narodowej flagê wywiesza siê opuszczon¹ do po³owy masztu w ten
sposób, ¿e podnosi siê j¹ do samej góry, a nastêpnie opuszcza do po³owy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, nale¿y najpierw podnieæ j¹ do samej góry nastêpnie opuciæ ca³kowicie. Je¿eli
nie ma takiej mo¿liwoci (brak masztu) ¿a³obê mo¿na wyraziæ wywieszaj¹c czarn¹ flagê na pozycji
na lewo od flagi pañstwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstêgi;



instytucja odpowiedzialna za organizacjê obchodów, podczas których u¿ywane s¹ flagi z papieru,
powinna zapewniæ odpowiednie warunki do ich zebrania po zakoñczeniu uroczystoci oraz odpowiedniego zniszczenia. Flagi nie powinny byæ wyrzucane do mietnika ani rzucane na ziemiê.

4.3.

Eksponowanie flagi RP z innymi flagami, np. organizacji krajowych, innych krajów lub organizacji
miêdzynarodowych:


je¿eli wraz z flag¹ RP eksponowane s¹ flagi ró¿nych krajów i organizacji, maszty powinny byæ tej
samej wysokoci;



flaga RP powinna byæ podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia;



flaga pañstwowa nie powinna byæ wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem z inn¹
flag¹ lub flagami;



je¿eli flaga pañstwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. samorz¹dowymi) lub
flagami innych krajów, powinna zajmowaæ pozycjê uprzywilejowan¹, tj. skrajn¹ na prawo;



flagi organizacji miêdzynarodowych (np. Unia Europejska lub NATO) nie maj¹ statusu flag pañstwowych i powinny zajmowaæ drugie miejsce w stosunku do flagi pañstwowej, tj. po lewej stronie;
flaga Unii Europejskiej powinna byæ wywieszona na sta³e na budynkach, w których mieszcz¹ siê
siedziby agend UE oraz na granicach stanowi¹cych granicê zewnêtrzn¹ UE. W innych miejscach
flaga UE mo¿e byæ wywieszana w dniach wyborów do Parlamentu Europejskiego, oficjalnych wizyt
z udzia³em przedstawicieli Unii Europejskiej oraz 9 maja, w Dniu Europy. Ponadto, w celach informacyjnych, flaga UE mo¿e byæ wywieszana na jednostkach realizuj¹cych programy unijne;
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zasady umieszczania wiêkszej liczby flag:


dwie flagi oraz cztery i wiêcej: pozycja uprzywilejowana skrajna ¦ po prawej stronie (flaga RP powinna byæ po prawej stronie, nastêpnie flagi goci umieszczone wg nazw pañstw w porz¹dku
alfabetycznym  w jêzyku polskim, angielskim, francuskim lub innym, zale¿nie od okolicznoci);



trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w rodku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie po lewej
(np. flaga gospodarza w rodku, flaga gocia po prawej stronie, flaga organizacji miêdzynarodowej, np. UE, po lewej stronie).



gdy flaga pañstwowa jest umieszczona przy cianie z inn¹ flag¹ na skrzy¿owanych drzewcach
flaga, RP powinna byæ umieszczona po prawej stronie, a jej drzewce powinno byæ umieszczone
przed drzewcem drugiej flagi.
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ZA£¥CZNIK NR 8:
Zasady dobrej praktyki dla obywateli
Chcemy byæ szanowani - szanujmy swoje symbole
Symbole narodowe stanowi¹ o to¿samoci pañstwa, narodu oraz obywateli. S¹ wyrazem czci, szacunku i wartoci narodowych, ich dzieje to tak¿e czêæ historii pañstwa. S¹ równie¿ wyrazem patriotyzmu i oddania sprawie najwy¿szej, jak¹ jest Ojczyzna.
Zawarte poni¿ej wskazówki, dotycz¹ce u¿ywania i zachowania obywateli naszego pañstwa wobec
symboli narodowych, wywodz¹ siê z wielowiekowej tradycji polskiej oraz dobrych wzorców pielêgnowanych w innych krajach. W powszechnym poczuciu Polacy s¹ patriotami, ale nie manifestuj¹ tego ani na co
dzieñ, ani od wiêta, w takim stopniu, jak mia³o to miejsce w czasach II Rzeczypospolitej, ani jak to jest
obecnie praktykowane w innych krajach. W Polsce po II wojnie wiatowej przez wiele lat symbole pañstwowe by³y zaw³aszczane przez pañstwo. Obywatele nie mieli prawa do ich swobodnego u¿ywania. Praktyka
ta zmieni³a siê po wyborach w czerwcu 1989 r. Dopiero jednak w kwietniu 2004 r., w wyniku nowelizacji ustawy o godle, zwrócono narodowi prawo do u¿ywania symboli pañstwowych. Wiedza spo³eczeñstwa na ten
temat jest jednak nadal niewystarczaj¹ca.
Maj¹c nadziejê, ¿e znajomoæ zasad u¿ywania symboli pañstwowych mo¿e przyczyniæ siê do podniesienia kultury ich u¿ywania, poni¿ej przedstawiamy podstawowe zasady i wskazówki dla obywateli.
l

God³o, flaga i hymn s¹ symbolami naszego pañstwa, do których nale¿y odnosiæ siê z nale¿n¹ czci¹
i szacunkiem.

l

W Polsce nasze symbole pañstwowe maj¹ pierwszeñstwo przed ka¿dym innym znakiem, np. znakami
stowarzyszeñ, miast, organizacji krajowych i miêdzynarodowych.

l

Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stoj¹cej ty³em do budynku
lub na prawo od god³a, patrz¹c od strony god³a (tj. kierunek, w którym patrzy orze³). Jest to zasada
heraldyczna, przeniesiona do protoko³u flagowego, zgodnie z któr¹ praw¹ stronê tarczy herbowej okrela
siê z pozycji trzymaj¹cego j¹ niegdy rycerza.

l

Tradycyjnie god³o i flaga pe³ni¹ rolê szczególnych znaków informacyjnych: umieszczone na lub wewn¹trz budynku komunikuj¹, ¿e znajduje siê w nim urz¹d administracji publicznej. Umieszczone w wiêkszej liczbie staj¹ siê dekoracj¹ akcentuj¹c¹ wydarzenie pañstwowe lub narodowe.

l

Otaczanie symboli RP czci¹ i szacunkiem jest prawem i obowi¹zkiem ka¿dego z nas, dlatego powinnimy reagowaæ na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zg³aszaæ to odpowiednim organom
(np. stra¿y miejskiej, policji).
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Symbole i my
Wywieszajmy flagi, aby uczciæ wa¿ne uroczystoci, rocznice i wiêta pañstwowe.
Flagi mo¿emy wywieszaæ równie¿ wówczas, kiedy chcemy uczciæ wa¿ne wydarzenia naszego ¿ycia
prywatnego. Tak robi siê w wielu krajach.
Flaga z god³em nie powinna byæ u¿ywana przez obywateli, poniewa¿ jest zastrze¿ona wy³¹cznie dla
grupy podmiotów okrelonych w ustawie (placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów za granic¹, kapitanaty portów, na statkach morskich).
Flaga, któr¹ wywieszamy powinna byæ czysta, wyprasowana.
Wywieszona flaga powinna byæ przymocowana w taki sposób, aby nie uleg³a zerwaniu, np. przywi¹zana lub przymocowana pinezk¹ do drzewca.
Flaga powinna byæ tak umieszczana, aby nie dotyka³a pod³o¿a, pod³ogi lub nie by³a zamoczona
w wodzie.
Je¿eli flaga zapl¹cze siê dooko³a drzewca, trzeba j¹ rozpl¹taæ. Zapl¹tana flaga nie jest ozdob¹.
Je¿eli flaga jest w stanie nie nadaj¹cym siê ju¿ do u¿ytku, powinna byæ zniszczona w sposób godny,
najlepiej przez spalenie lub pociêcie w taki sposób, aby rozdzieliæ barwy.
Flaga z papieru u¿ywana podczas ró¿nego rodzaju uroczystoci, nie powinna byæ porzucona, wyrzucana na mietnik, ale zniszczona w sposób godny.
Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczania flagi, lub gdy flaga jest niesiona podczas pochodu,
przemarszu, przegl¹du, wszystkie osoby, z wyj¹tkiem tych, które s¹ w mundurach, powinny byæ zwrócone twarz¹ do flagi i przyj¹æ postawê wyprostowan¹.
Nie wywiesza siê god³a ani flagi, je¿eli s¹ one brudne, podarte, sp³owia³e lub pomazane.
Flagi opuszczamy do po³owy masztu tylko w szczególnych, okrelonych sytuacjach (¿a³oba).
Drzewce lub maszt flagi przeznaczone s¹ tylko do tego celu, nie umieszcza siê na nich ¿adnych dekoracji ani znaków reklamowych.
Na godle ani fladze nie nale¿y umieszczaæ jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter, obrazków.
Pamiêtajmy, ¿e flaga lub barwy wywieszane do góry nogami nie symbolizuj¹ ju¿ pañstwa polskiego.
Trzeba zwracaæ uwagê na w³aciw¹ kolejnoæ barw, je¿eli umieszczane s¹ pionowo, kolor bia³y powinien znajdowaæ siê po lewej stronie p³aszczyzny ogl¹danej z przodu.
Osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem god³a lub flagi powinny o tym pamiêtaæ i zachowywaæ
siê godnie.
Artystyczne przetworzenia wizerunków flagi lub god³a nie mog¹ ich omieszaæ.
Symboli pañstwowych nie umieszcza siê na chusteczkach, serwetkach lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego u¿ycia i nastêpnie wyrzucanych.
Niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie god³a albo flagi ani niegodne zachowanie przy symbolach.
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu pañstwowego obowi¹zuje zachowanie powagi i spokoju oraz zdjêcie nakrycia g³owy (mê¿czyni).
Nie nale¿y nadu¿ywaæ symboli pañstwowych podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy
zawodowe lub spo³eczne, je¿eli nie jest to zwi¹zane z walk¹ o dobro ca³ego narodu.
Symbole pañstwowe innych pañstw nale¿y traktowaæ z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy
od innych w stosunku do polskich symboli pañstwowych.

Has³o na dzi: FLAGA W KA¯DYM DOMU
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ZA£¥CZNIK NR 9:
Co ka¿dy Polak powinien wiedzieæ o swoich symbolach
Znaki Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego  herb Orze³ Bia³y,
barwy bia³o-czerwone, hymn Mazurek D¹browskiego
Dla wyra¿enia treci symbolicznych okrelaj¹cych suwerennoæ naszego pañstwa, pos³ugujemy siê w Rzeczypospolitej trzema znakami naczelnymi  herbem pañstwa, flag¹ pañstwow¹ oraz hymnem pañstwowym.
Dwa pierwsze, to znaki wizualne  herb ogl¹dany jest w zbli¿eniu, flaga na odleg³oæ, natomiast hymn  to
znak dwiêkowy.
Herby, czyli ukszta³towane wed³ug okrelonych regu³ oznaki rodów, pañstw, miast itd., opisuje siê stosuj¹c odpowiedni¹ terminologiê. Wyró¿nia siê dwie podstawowe czêci herbu: tarczê (jej powierzchniê nazywamy polem) oraz god³o (znak w polu tarczy). Dlatego wspó³czesne polskie s³owniki i encyklopedie identyfikuj¹c pojêcie god³a pañstwowego z wyobra¿eniem or³a bia³ego w czerwonym polu zawieraj¹ b³¹d merytoryczny, bowiem uto¿samiaj¹ w ten sposób god³o, czyli tylko czêci herbu, z samym herbem. Niestety, ten
sam b³¹d zawiera aktualna ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie
RP, któr¹ wprowadzono na powrót wizerunek or³a bia³ego ze z³ot¹ koron¹ na g³owie. Co wiêcej, tak¿e zapis
art. 28 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w brzmieniu: God³em Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek or³a bia³ego w koronie w czerwonym polu  jest niepoprawny.
Druga istotna uwaga dotyczy nazwy herbu Polski. Tylko heraldyka polska nazywa herby. Rycerskie (szlacheckie), to przyk³adowo  Jastrzêbiec, Leliwa, Wieniawa, itd., a herb Polski, to  Orze³ Bia³y. Pod t¹ nazw¹
pisan¹ zawsze z u¿yciem wielkich liter, rozumiemy wy³¹cznie wizerunek or³a bia³ego ze z³ot¹ koron¹ na g³owie zwróconej w prawo, z rozwiniêtymi skrzyd³ami, z dziobem i szponami z³otymi, umieszczony w czerwonym
polu tarczy.
Geneza or³a polskiego nie zosta³a dot¹d wyjaniona, dyskutowane jest równie¿ jego najstarsze wystêpowanie w ród³ach jako znaku Polaków, a tak¿e pierwsze, jeszcze przed heraldyczne, przedstawienia na
monetach i pieczêciach. W dobie heraldycznej, kiedy na zachodzie Europy ró¿ne god³a poddawane odpowiedniej stylizacji przekszta³ci³y siê ostatecznie w znaki herbowe, na ich wzór w 20. i 30. latach XIII wieku
znak or³a zosta³ przyjêty przez ksi¹¿¹t piastowskich niemal wszystkich linii  l¹skich, ma³opolskich, wielkopolskich i kujawskich, na koñcu mazowieckich. Przyjêcie przez piastowskich ksi¹¿¹t or³a, jako god³a osobistego
i rodowego, choæ w odmiennych barwach (czarny  na Dolnym l¹sku, z³oty na Górnym l¹sku, bia³y w Wielkopolsce, Ma³opolsce i na Mazowszu), podtrzymywa³o wiadomoæ pochodzenia ze wspólnego pnia. Przypomina³o tak¿e o jednolitym niegdy obszarze dawnego w³adztwa pierwszych Piastów, za którego symboliczny znak identyfikuj¹cy to pañstwo uznano or³a bia³ego w z³otej koronie w polu czerwonym.
Koronacja Przemys³a II w 1295 r. w Gnienie, historycznym miejscu koronacyjnym królów polskich, i przyjêcie przez niego tytu³u królewskiego, mia³o wymowê ogólnopolsk¹  by³o restytucj¹ Królestwa Polskiego. Na
sporz¹dzonej na koronacjê pieczêci Przemys³ umieci³ herb Orze³ Bia³y. Napis w otoku tej pieczêci zawiera
niecodzienn¹ treæ: sam Wszechmocny zwróci³ zwyciêskie znaki Polakom. To symboliczne przes³anie jest
jednoczenie wiadectwem wiadomoci wród ówczesnych Polaków staro¿ytnoci swego god³a. Skoro
zosta³o ono zwrócone, to istnia³o wczeniej. Mamy wiêc jedyne w swoim rodzaju ród³o o niepodwa¿alnym
znaczeniu, potwierdzaj¹ce dawnoæ naszego znaku pañstwowego. Z kolei wizerunek Or³a Bia³ego z pieczêci królewskiej Przemys³a II jest najstarszym wyobra¿eniem ju¿ w pe³ni ukszta³towanego tego herbu. Pañstwo
polskie posiada zatem jeden z najstarszych w wiecie herbów, który - poza krótkim epizodem PRL, kiedy
Or³a pozbawiono korony - nie zosta³ zmieniony przez przesz³o 700 lat.
Zmienia³y siê tylko kszta³ty tarczy herbowej i samego Or³a, podlegaj¹c zmiennym w czasie tendencjom
artystycznym. Korona na g³owie Or³a tak, jak pocz¹tkowo korona królów polskich, by³a pierwotnie otwarta.
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Zamkniêcie kab³¹kami i zwieñczenie jab³kiem z krzy¿em uzyska³a w czasach Jana Olbrachta i tak¹ zdobiono odt¹d tarczê herbow¹ z Or³em. Natomiast na g³owie Or³a korona zamkniêta, choæ zaczê³a siê sporadycznie pojawiaæ za Zygmunta Augusta, na pieczêciach pañstwa  a wiêc w herbie oficjalnym  wyst¹pi³a
dopiero za panowania Stanis³awa Augusta.
Ostatni Jagiellonowie wprowadzili heraldyczny zwyczaj ³¹czenia znaku Or³a z osobistym monogramem
królewskim wi¹zanym na piersiach Or³a. Np. Zygmunt Stary zdobi³ Or³a z³ot¹ liter¹ S od ³aciñskiego brzmienia swego imienia Sigismundus; dzi ten znak jest god³em Senatu Rzeczypospolitej. Przedstawienia Or³a z monogramem królewskim nigdy jednak nie trafi³y do oficjalnego herbu pañstwa. Królowie elekcyjni zamienili
ten zwyczaj na k³adzenie na piersi Or³a tarczy ze swoim herbem rodzinnym.
Po zawi¹zaniu unii polsko-litewskiej Orze³ Bia³y zawsze by³ herbem Korony, jak potocznie nazywano Polskê, odpowiednikiem Pogoni Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, herbu przedstawiaj¹cego w polu czerwonym
bia³ego rycerza z wzniesionym mieczem na bia³ym koniu. Z kolei przemienne wyobra¿enie obu herbów na
tarczy czteropolowej, by³o herbem symbolizuj¹cym oba równorzêdne cz³ony Rzeczypospolitej. Herb ten
wystêpowa³ do koñca istnienia pañstwa polskiego. W dobie królów elekcyjnych do herbu czteropolowego
dodawano tarczê rodkow¹ z herbem panuj¹cego. Tylko Wazowie zwielokrotnili herb do dziewiêciu pól,
poprzez na³o¿enie na tarczê z Or³ami i Pogoni¹ tarcz z herbami szwedzkimi i z rodowym, wazowskim Snopkiem w rodku.
Wraz z upadkiem pañstwa polskiego w 1795 r. Orze³ Bia³y straci³ samodzielny byt. Powróci³ na krótko do
dwupolowego herbu pañstwowego Ksiêstwa Warszawskiego, zajmuj¹c w nim miejsce obok herbu saskiego. W Królestwie Polskim pod ber³em carów rosyjskich Orze³ Bia³y przedstawiany by³ na piersiach czarnego,
dwug³owego or³a rosyjskiego, sk¹d po upadku Powstania Listopadowego przeniesiono go na jego prawe
skrzyd³o. Przetrwa³ tam do upadku Rosji carskiej. Z czêci Polski przyznanej Prusom utworzono Wielkie Ksiêstwo
Poznañskie, którego herbem by³ czarny orze³ pruski z Or³em Bia³ym na piersi. I to wyobra¿enie przetrwa³o do
upadku monarchii pruskiej.
Po wybuchu Powstania Listopadowego odrzucono urzêdowy herb Królestwa z or³em rosyjskim, a Rz¹d
Narodowy wprowadzi³ nowy herb przedstawiaj¹cy na tarczy dwudzielnej Or³a Bia³ego z Pogoni¹ litewsk¹,
na znak powstania w celu odzyskania ca³ej Polski, w dawnych granicach Rzeczypospolitej. Krótkotrwa³e
powstanie krakowskie z 1846 r. przynios³o now¹ odmianê herbu polskiego. By³ nim sam Orze³ Bia³y trzymaj¹cy
w szponach wieniec dêbowy i laurowy. W kolejnym powstaniu  wielkopolskim (1848 r.), Komitet Narodowy
Centralny stoj¹cy na jego czele w nawi¹zaniu do herbu z 1831 r. wprowadzi³ ponownie tarczê dwudzieln¹,
z Or³em i Pogoni¹, ale tê przedstawiono w polu b³êkitnym. Ostatni¹ wersjê polskiego herbu pañstwowego
przed odzyskaniem niepodleg³oci, ustanowiono w Powstaniu Styczniowym. Rz¹d Narodowy w 1863 r. przepisa³ herb, który pod koron¹ jagielloñsk¹, symbolem jednej, wspólnej Rzeczpospolitej, przedstawia³ trzy znaki
dobrowolnie z³¹czonych ludów: Or³a Polaków, Pogoñ Litwinów i w. Micha³a Archanio³a Rusinów. Wszystkie
god³a winny by³y byæ przedstawiane zgodnie z ich tradycj¹ heraldyczn¹ w polach czerwonych, upowszechni³
siê jednak wzór z barwami pól czerwonym, b³êkitnym i bia³ym.
Po odzyskaniu niepodleg³oci Sejm Ustawodawczy przywróci³ w 1919 r. jako herb pañstwowy Or³a Bia³ego. W nawi¹zaniu do ostatniego okresu pañstwowoci polskiej, Or³owi nadano stylizacjê z czasów króla
Stanis³awa Augusta (z symbolem suwerennoci  koron¹ zamkniêt¹ zwieñczon¹ krzy¿em). W 1927 r. rozporz¹dzenie Prezydenta RP zmieni³o jego stylizacjê, z zamian¹ korony na otwart¹. Ten wizerunek przetrwa³ na
obczynie do 1956 r., w którym dekretem Prezydenta RP na uchodstwie koronê ponownie zamkniêto. W PRL
zachowano wizerunek Or³a z roku 1927 r., pozbawiaj¹c go ze wzglêdów ideologicznych korony. Jej przywrócenie w kszta³cie z roku 1927 r. nast¹pi³o wraz z przywróceniem Rzeczpospolitej Polskiej. Oficjalny wzór obecnego herbu Orze³ Bia³y pochodzi z 1990 r.
Flaga pañstwowa to znak z³o¿ony z barw narodowych  dwa równoleg³e pasy równej d³ugoci, górny
bia³y od herbowego Or³a, dolny czerwony od barwy pola jego tarczy. Pojêcie flagi polskiej wystêpuje dopiero od prze³omu XIX/XX w. W dawnej Rzeczpospolitej u¿ywano chor¹gwi pañstwowej heraldycznej, czyli
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czerwonej z wizerunkiem Or³a Bia³ego. Barwy bia³o-czerwone pojawia³y siê sporadycznie, jako znak nieoficjalny, w II po³owie XVIII w. oraz w czasach Ksiêstwa Warszawskiego z tym, ¿e upinane by³y w kolist¹ kokardê, noszon¹ jako znak w Wojsku Polskim na nakryciach g³owy. Oficjalnie tak¹ kokardê bia³o-czerwon¹ utworzon¹ od bieli Or³a i Pogoni litewskiej oraz czerwieni ich pól, wprowadzi³ jako barwy narodowe Sejm powstañczy w 1831 r. Pañstwo polskie ma zatem jedne z najstarszych w wiecie zdefiniowane barwy narodowe. Flagê bia³o-czerwon¹ oraz drug¹, z herbem pañstwowym na bia³ym pasie, przeznaczon¹ wy³¹cznie
dla przedstawicielstw dyplomatycznych pañstwa i jako handlow¹ banderê morsk¹, wprowadzi³ Sejm Ustawodawczy w 1919 r. Tak¿e i dzi u¿ywane s¹ w Rzeczpospolitej Polskiej te dwie flagi pañstwowe, ale ustawa
cile definiuje podmioty uprawnione do u¿ywania flagi z herbem. Nie jest ona dopuszczona do u¿ytku
prywatnego.
Hymn pañstwowy Mazurek D¹browskiego, to najm³odszy z naszych znaków. Jego melodia uznawana
jest przez muzykologów za anonimow¹, natomiast s³owa napisa³ Józef Wybicki w 1797 r. w Reggio nellEmilia
we W³oszech, dla ¿o³nierzy Legionów Polskich formowanych przez gen. Jana Henryka D¹browskiego. Pierwotnie nosi³ nazwê Pieñ Legionów Polskich we W³oszech, a s³owa pierwszej zwrotki brzmia³y Jeszcze Polska nie umar³a, kiedy my ¿yjemy. Co nam obca moc wydar³a, szabl¹ odbijemy. Od czasów Powstania
Listopadowego Pieñ Legionów uznawano za pieñ narodow¹, a od zarania niepodleg³oci w 1918 r. wykonywano j¹ jako hymn polski. W takim charakterze Mazurka D¹browskiego grano od pocz¹tku w odrodzonym Wojsku Polskim. Unormowano to dwoma rozkazami Ministra Spraw Wojskowych z marca i listopada
1921 r.  Oddawanie honorów przy odgrywaniu <Mazurka D¹browskiego> i hymnów pañstw sprzymierzonych i Wykonywanie Hymnu Narodowego podczas uroczystoci wojskowych. Dopiero w 1926 r. Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego wyda³o okólnik do kuratoriów okrêgów szkolnych podaj¹c tekst i nuty hymnu, z kolei Minister Spraw Wewnêtrznych wys³a³ w 1927 r. okólnik do wojewodów z obowi¹zuj¹cym brzmieniem jednej zwrotki i refrenu tekstu ustalonego przez komisjê MWRiOP, na koniec Minister
Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego ustali³ okólnikiem do kuratoriów z tego samego roku akompaniament fortepianowy oraz podk³ad harmoniczny hymnu. Do konstytucji wpisano Mazurek D¹browskiego
jako hymn dopiero w PRL w 1976 r., st¹d zapis o nim pojawi³ siê w ustawie z 1980 r. o godle, barwach i hymnie PRL. Na mocy Ma³ej Konstytucji z 1992 r. utrzymany zosta³ zapis o Mazurku D¹browskiego jako o hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej, a potwierdzi³a to Konstytucja RP z 1997 r.
opracowa³: TADEUSZ JEZIOROWSKI
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ZA£¥CZNIK NR 10:
Wykaz organów, którym przekazano informacjê
o wynikach kontroli

Lp.
1

Nazwa
2

1

Marsza³ek Sejmu

2

Marsza³ek Senatu

3
4
5
6
7
8

Komisja do Spraw Kontroli Pañstwowej Sejmu RP
Komisja Administracji i Spraw Wewnêtrznych Sejmu RP
Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie¿y Sejmu RP
Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP
Komisja Kultury i rodków Przekazu Sejmu RP
Komisja Obrony Narodowej Sejmu RP

9
10
11
12
13

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej Senatu RP
Komisja Kultury i rodków Przekazu Senatu RP
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP
Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP
Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego Senatu RP

14

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

15

Prezes Rady Ministrów

16

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji

17

Minister Spraw Zagranicznych

18

Minister Obrony Narodowej

19

Minister Kultury

20

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

21

Wojewoda Ma³opolski

22

WojewodaWarmiñsko-Mazurski

23

Prezydent Miasta st. Warszawy

24

Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce

25

Burmistrz Miasta i Gminy Biskupiec

26

Wójt Gminy Zielonki

27

Wójt Gminy Piecki
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